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Szólj Uram!
Hallja a Te szolgád... 

Épüljetek fel 
lelki házzá!

1 P t 2,5

Munkaév elején programot adhat ez a mondat. Egyéni, családi, 
gyülekezeti, egyházi, társadalmi munkaterv lehet. Építeni kell! 
Mindenkinek. Függetlenül véleményétől, látásától. Van kollegánk, 
aki így sóhajtott fe l nemrégen: Csupa rom a mi kis egyházunk... 
egy másik viszont lelkesen így fogalmazott: soha annyit nem 
építettünk, mint az elmúlt évtizedben. Mindegy! Építeni 
mindenkinek van mit, építeni szabad és építeni kell!

Oszlassunk el minden rossz érzést, űzzünk ki minden 
félelmet, hessegessünk el minden bénító, negatív gondolatot, 
feledjünk el minden rossz tapasztalatot, amit az építéssel 
kapcsolatban az utóbbi években szereztünk. Alig van munkaág 
országunkban, ami annyi negatív kritikát kapott volna, mint az 
építőipar: lassúsága, hanyagsága, rossz kivitelezése,
bonyolultsága, drágasága miatt... Hibajegyzékek, hivatali 
kálvária, pontatlanság, zsarolás, kiszolgáltatottság... mindez 
együtt. Megkeseredett a szó a szánkban: építés. És mégis: építeni 
kell!

Építeni mindig is nehezebb volt, mint rombolni, pusztítani. 
„Rombolni könnyű, építeni nehéz!" -  Mondja a kis vak gyermek 
ápolója Túrmezei Erzsébet egy régi versében. Látom a TV-ben, 
hogy egy amerikai blokkházat 50 másodperc alatt dinamittal 
felrobbantottak. Ki tudja mennyi ideig építették? Nekem 
szeptember elején, amikor e meditációt írom a II. világháború is 
eszembe jut: Összekuporgatott pengőkből épült családi házak, 
aztán egy bomba, egy akna, egy becsapódás és a földdel váltak 
egyenlővé. Képzett, egyetemet végzett fiatalok, dolgos parasztok, 
becsületes kétkezi munkások a fronton egy pillanat alatt 
összeestek, géppisztoly sorozat, aknavető, ágyúlövedék 
áldozataivá lettek. Rombolni könnyű, építeni nehéz. Ott kísért a 
hiábavalóság érzése mindnyájunkban, Szüszifosz mítoszára 
emlékeztet, már-már vérünkké vált: hiába, minden hiába. 
Sorsunk a Kőmíves Kelemeneké: „Amit reggel raktak, leomlott 
estére, amit raktak estig, leomlott reggelre..." És építeni mégis 
kell!

A keresztyénség alapjában véve konstruktív vallás és nem 
destruktív. Rombol ugyan: de csak a bűnt, a rosszat, irtja a 
gyomot. Jeremiás mandátuma érvényes: gyomlálj, pusztíts, hogy 
építs és ültess... ezután látja a próféta egy korán virágzó fa  ágát, 
az élet jelét. Ma sokkal többet kellene hangoztatnunk, s 
magunkban tudatosítanunk, hogy a keresztyénség nem passzív, 
birkatürelemre tanító, belenyugvást prédikáló vallás, mint a 
fátumhitű iszlám, a lét szenvedésébe belenyugvó buddhizmus, a 
mindent csak látszatnak tekintő hinduizmus, hanem aktív, jóra 
mozgósító, gonosszal, bűnnel, bajjal, betegséggel, halállal 
szembeállító vallás. Épüljetek! -  Egy olyan kritikára érzékeny, 
bírálatot gyakorló korban, mint amiben élünk, jó  tudatosítani: 
kritizálni szabad, lehet, sőt kell is, de az építés érdekében.

Nem mindegy mit építünk: az apostoli szó, e keresztelési 
beszéd része lelki hajlékról, otthonról szól. Építeni sok mindent 
lehet: falat, ami egy várost csaknem harminc évig elválasztott, 
szöges drótból akadályt, technikai zárat, börtönt, kaszárnyát, 
bombasilót, bunkert, kilövő bázist, blokkházat, panelházat, 
lakótelepi kaszárnyát s lehet otthont, hajlékot is. A keresztyén 
ember lelki házat, otthont épít. Visszatérő kép az Újszövetségben 
az építés képe. Az egyház levele, az Efezeusi levél például 
többször is használja, még olyan helyeken is, ahol a fordításból 
ez alig derül ki (pl. E f 3. „lakozzék a Krisztus hit által

szívetekben" fordítható így is: legyen otthon nálatok a Krisztus.
Ez más, mint szálláson, átmeneti menekülttáborban vagy akár 
vendégségben lenni. Aki otthon van, annak szava van, jól érzi 
magát) A keresztyén ember és gyülekezet lelki otthon, ahol a 
Krisztus otthon lehet.

Ma sok a hajléktalan, de még több az otthontalan. Hány 
emberről tudom, hogy lakása van, de otthona nincs. Nincs egy 
zug, ami az övé, ahol érdeklődnének iránta, ahol fontos lenne, 
ahol az ő szava is jelentős, ahol jól érzi magát, ahová vágyik -  
ezért menekül utcára, presszóba, bárhová, csak ne kelljen 
szembesülni magányos, üres önmagával. Hátha a gyülekezet, az 
egyház lehetne ilyen otthon, lelki ház? Nem nyugdíjas napközi 
otthon, szociális otthon, hanem valódi otthon, ahol Isten is jól 
érzi magát, s az emberek is családmelegre lelnek. Hátha az 
egyház feladata, hogy ilyen értelemben is jellé legyen? Otthont 
épít, lelki hajlékot, lakható házat, ahol hazavárnak, ahol 
otthonra lelünk. Hátha egy-egy egyházmegyei lelkészi közösség 
is lehetne ilyen otthon? Fraternitás? Nemcsak azért kevés ez a 
szó ma, mert nőlelkészek is vannak és a fraternitas férfiak 
testvéri közösségét jelöli, hanem azért, mert a Családfő jelenléte 
hiányzik belőle... A lelki otthonban a családfő és népe egyaránt 
otthon van. Stockholm püspökét tavaly beiktatásakor a Svenska 
Kyrkans Tidningben meginterjúvolták, mi a szándéka, terve, 
üzenete több mint egymillió tagot számláló kerülete tagjainak. 
Két szót mondott: kom hem! Jöjjetek haza! Az egyház otthon, 
lelki ház...

Rune Lindström -  svéd lelkész kortársunknak van egy 
nálunk ismeretlen színdarabja, kis túlzással a svéd Faust, vagy 
Észak Ember tragédiája. Ezeknél talán evangélikusabb. Ett spel 
om väg. Színjáték az útról. Kétszer is láttam Leksandban a mesés 
Siljan tó partján, szabadtéri előadásban. Mats, a nagy 
vargabetűket leírt főhős meghal, megérkezik a mennybe. Kívül 
van még az ajtón, alig is hiszi, hogy újra él, kíváncsi mi van 
odabenn? Túl a kapun. Nos, mi van benn? -  kérdezi a 
MIURUNK. Bekukucskálhatok? Uram csak egy kicsit 
benézhetek? Igent bólint a MIURUNK. Mats feláll, bedugja a 
fejét... Nos mit látsz Mats? Kunyhót látok Uram... de hisz ez az 
édesapám háza és Marit is ott serénykedik, az elhagyott 
feleségem, kosárral a kezében. Oh Istenem, hiszen itthon vagyok! 
Aztán kézen fogja őt az Úr, átvezeti a mennyek kapuján -  
távolról ének hangzik: a mennyekben, a mennyekben -  Mats 
csodálkozva, ámulva áll. Könnyes szemmel kiáltja: Itthon 
vagyok, itthon vagyok, Jag är hemma.

Lelki hajlékot építő emberek, lelkészek, komolyan vesszük-e 
még az igazi otthont? Ki tudja még őszintén énekelni, nemcsak 
temetéskor énekünket: „haza vágyom igaz otthonomba, ahol 
Atyám lakik...?" Vágyunk-e haza? Nem üresedett-e meg 
mennyképzetünk? Hátha elhalványodott hitünk reménység
vonása? Hátha azért nincs igaz otthonunk itt a Földön, a 
gyülekezetben sem, mert nincs igaz otthonunk, ahová készülünk. 
Szegény vagy jómódú gyülekezetekben otthontalanokat szólít 
meg ez az ige: Épüljetek fe l lelki házzá! Szerettem Nyíri Tamás 
Jézus könyvét. Azt is, amit a két naivitásról ír, azt is, amit a nagy 
bankettra hívó Úrról ír. Nem tömegsír, nem nirvána, a nagy 
nihil, a semmi, hanem terített asztal vár ránk. Bankett. Mégis 
van korrekcióm: Nem nemzetközi és felekezetközi szálló étterme 
vár nagy bankettel, hanem az atyai ház, nem fogadásra megyek, 
nem partira, hanem HAZA MEGYEK. Otthon leszek, s amíg itt 
vagyok ebben az életben, addig is otthont építő ember vagyok. 
Nemcsak lúgost építek, mint Madách Évája, nem is csak sátrat, 
mint a megdicsőülés hegyén a három kiemelt tanítvány, hanem 
otthont: az igazi mását, előképét a gyülekezetben, a családban, 
az egyházban. Talán sokan pusztítanak, rombolnak körülöttem, 
én mégis építek.

Evangélikus Lelkésztestvérek! A kőszikla fundamentumot 
Jézus lerakta -  épüljetek fe l lelki házzá!

H .K .

250



Tanuljuk a Krisztust!

Isten országa - evilágiban 
vagy a túlvilágban?

Gerhard Lohfink: „Milyennek akarta Jézus a 
közösséget? A keresztyén hit társadalmi 

dimenziója” (Egyházfórum Könyvei, Luzern, 1990) 
című könyvének ismertetése.

Gerhard Lohfink római katolikus lelki- 
pásztor és teológus. Tizenhárom éven át a 
tübingeni egyetem újszövetségi tanszéké
nek professzora volt. Professzori munká
ját 1986-ban adta fel, azóta a müncheni 
„Integrierte Gemeinde”-ben él és dolgo
zik. Újszövetségi vizsgálódásai és szemé
lyes közösségi tapasztalatai kölcsönösen 
erősítették egymást. Írásban -  melynek 
anyagát először 1981-ben két egyházme
gye lelkipásztorainak adta elő -  kimutat
ja, hogy a Jézus által hozott örömhír, az 
Isten országa elsőrenden közösségnek 
szóló és közösség életét-arculatát formáló 
üzenet volt, nem pedig Isten és az egyén 
magánügyét érintette.

Lohfink azzal a helyzettel és szemlé
lettel száll szembe, amely a nyugati ke- 
resztyénséget és az őt közvetlenül kürülve- 
vő német katolicizmust általánosan (tehát 
tömegeinek gondolkodásában) jellemzi: 
az individuális keresztyénséggel. E szerint 
a szemlélet szerint az egyház egy jól- 
rosszul felszerelt és megszervezett szol
gáltató egység, mellyel bizonyos vallásos 
szükségleteik kielégítése érdekében időn
ként kapcsolatba lépnek a keresztyének, de 
úgy, hogy ők többnyire névtelenek marad
nak az üzlet során. Amint a társadalom 
bármely más szolgálatát, az egyházat is 
ugyanúgy keresik fel, és szükségük betöl
tése után ugyanúgy vonulnak vissza ma
gánszférájukba. A fogyasztói társadalom 
rendje a hitet-erkölcsöt-vígaszt szolgáltató 
egyház és partnerei kapcsolatában is érvé
nyesül.

Ezt a helyzetet nemcsak társadalmi, 
de teológiai tényezők is alakították, befo
lyásolják. Lohfink írása elején Harnackot, 
a századforduló talán legbefolyásosabb 
német teológusát idézi, akinek „A keresz- 
tyénség lényege” (Das Wesen des Chris- 
tentums) című írása, mely először 1900- 
ban jelent meg, a 19. század teológiai alap- 
áramainak egyik csúcsteljesítménye. 
Hamack így ír:

„Aki tudni akarja, hogy mit jelent az 
Isten országa és ennek az országnak az 
eljövetele Jézus igehirdetésében, annak el 
kell olvasnia Jézus példabeszédeit, és el 
kell gondolkodnia azokon. Akkor megvilá
gosodik előtte, hogy miről van szó. Az Isten

országa úgy jön el, hogy egyesekhez jön, 
bevonul a lelkükbe és megragadja őket. Az 
Isten országa az Isten uralma, ez bizonyos 
-  de az Isten országa a szent Istennek az 
egyes szívekben való uralma. Ez az uralom 
nem más, mint maga az Isten az ő erejével. 
Itt elenyészett minden külső, világtörténeti 
értelemben vett drámai jelleg. Teljesen el
tűnt a külsőséges jövőbe vetett remény is. 
Vegyék bármelyik példabeszédet, a magve
tőről, a drágagyöngyről, a földbe rejtett 
kincsről szólót -  Isten szavai azok. ő  maga 
az ország. Nem angyalokról, fejedelemsé
gekről van szó, hanem Istenről és a lélek
ről, a lélekről és Istenéről." (9 - a zárójelbe 
tett számok itt és ezután a magyar kiadás 
oldalszámait jelentik.)

Bár az egyház elvben sohasem, és ma 
sem adta fel a látható és fogható közösség 
gondolatát, valójában nagyon kevesen 
gondolják komolyan, hogy a societas in 
cordibus, a lelki közösség azonosítható le
hetne bármilyen konkrét, földi gyülekezet
tel. Ritka, válságos pillanatokban ugyan 
történtek erre a huszadik században kísér
letek, például a Hitvalló Egyház harca fo
lyamán, de az általános tendenciában ezek 
kivételek maradnak. Marad a kérdés: 
egyénnek, vagy közösségnek szánta-e Jé
zus az Isten országát? Megtartotta, vagy 
föladta az Ószövetség „Isten - Isten népe” 
alaprelációját?

Lohfink vizsgálatait és eredényeit há
rom csomópontban foghatjuk össze:

1. Jézus nem általában hirdette meg az 
Isten országa eljövetelét, hanem Isten ad
digi választott népét, Izraelt akarta össze
gyűjteni és az új szövetség népévé tenni, 
hogy az újjáalkotott nép által beteljesed
hessen az Ábrahámnak adott ígéret: „álta
lad nyer áldást a föld minden nemzetsége” 
(lMóz 12,3).

2. Jézus az Isten országa meghirdeté
sekor kihirdette az Isten népe együtt
élésének módját, lehetőségeit és normáit. 
Ezzel a nép életének olyan kézzelfogható 
jellegzetességet adott, hogy az a szociális 
dimenizóban is érzékelhető kontraszttár
sadalomként élt a „többi nép” között, tehát 
a környező világban.

3. Jézus szándékát nemcsak az ősegy
ház, de az ókori egyház is számontartotta

és élni aszerint igyekezett. A döntő szem
léletváltozás határkövei történetileg Nagy 
Konstantin és teolgóiailag Augustinus.

Az első állítás szerint Jézus az Isten 
országa meghirdetésekor az Ószövetség
ben kiválasztott és elkülönített népet akar
ja összegyűjteni. Fellépése idején Izrael 
mély egzisztenciális krízisben volt, és sok
féle csoport -  farizeusok, zélóták, esszénu- 
sok -  különböző módokon keresték Isten 
népének igazi identitását. Ebbe a történeti 
konstellációba tartozik Jézus örömhírével 
és gyakorlatával együtt. Fellépése elején 
üzenete az egész népnek szólt, s csak ké
sőbb választotta ki követői közül a tizen
kettőt, hogy különleges módon foglalkoz
zon velük, tehát hogy „tanítvánnyá tegye” 
őket.

A tizenkettő Izrael tizenkét törzsét 
szimbolizálja akkor, amikor az egykori ti
zenkettőből valójában már csak két és fél 
törzs -  Júda, Benjámin és Lévi törzsének a 
fele -  volt azonosítható, a tizenkettő vá
lasztása tehát kifejezi Jézus igényét a re
ménytelenül szétszóródott egész népre. Az 
egész népbe beletartoznak a perifériára 
sodródottak, a kitaszítottak és a betegek is, 
tehát mindazok, akikkel egyetlen korabeli 
megváltó program sem számolt, mert ne
kik ígérni semmit sem tudott; ezért fordult 
Jézus különös figyelemmel a betegek felé. 
Gyógyításait nem az egyes ember baja fe
lett érzett részvét vagy általános segítenia- 
karás motiválta, azoknak eszhatologikus 
horizontja volt. Isten népe egybegyűjtése
kor mindenkinek ott kell lenni. Így érthető 
furcsa vonakodása a kánaáni asszony lá
nyának meggyógyításakor; s néhány „kí
vülálló” gyógyítása -  a hozzá fűzött kom
mentárral együtt -  külön feljegyzésre mél
tó eseménnyé lett. A Miatyánk első kérése: 
„szenteltessék meg a te neved”, az ország 
eljövetelének kérése előtt a nép egybe
gyűjtésének kérése: eredete Ez 36-ra nyú
lik visza: az ÚR azzal bizonyítja a népek
nek önmaga (neve) szentségét, hogy ösz- 
szegyűjti a szétszórt Izraelt, akik 
nyomorult voltukkal megszentségtelení- 
tették az ÚR nevét. Jézus feleleveníti Ézs 
2 képét is a magasra épített városról, ahová 
zarándokol a többi nép, de mert látja, hogy 
a kortárs Izrael nem akar megtérni, a képet 
kiegészíti egy (kétségbeesett?) fenyege
téssel: sokan jönnek keletről és nyugatról, 
és asztalhoz ülnek Ábrahámmal, Izsákkal 
és Jákóbbal, titeket viszont kivernek a kül
ső sötétségre... Végül, midőn Jézus az 
utolsó eszközhöz nyúl és magát halálra 
adja, az utolsó vacsorán halálát egész né
pét üdvözítő eseménynek magyarázza: ez 
az én vérem, mely sokakért kiontatik; a 
„sokakért” Ézs 53 kortárs értelmezésében 
az egész Izraelt jelentette. Az Isten országa 
megvalósulásának lehetősége tehát egy 
konkrét közösségnek, Isten választott né
pének adatott meg, s a többiekhez sem
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juthat el ennek a közösségnek a megkerü
lésével, mégha -  paradox módon -  a nép 
alkalmatlansága révén is, amint Pál az 
üdvtörténetet Rm 9-11-ben értelmezi.

A második állítás szerint Jézus öröm
üzenetében egy konkrét közösségnek 
konkrét életszabályokat hirdetett. Istennek 
már az Ószövetségben kifejezett igényét 
(legyetek szentek, mert én szent vagyok, 
tehát legyetek mások, mint a többiek) kép
viselve közösségi életprogramot fogalmaz 
meg, melyet legteljesebben a Hegyi Be
szédben találunk. A teológia történetében 
különféle érvek alakultak ki az ellen, hogy 
a Hegyi Beszéd és Jézus hasonló szellemű 
megnyilatkozásai közösségalkotó normák 
lehetnének. Katolikus területen jellemző 
az ún. kétlépcsős etika gondolata, mely 
szerint a jézusi normák csak kivételes ke
gyelemmel megáldott hívők magasabb- 
rendű, tehát a hétköznapok felett álló éle
tének szabályai lehetnek. Inkább protes
táns területen hat a lutheri magyarázat: a 
Hegyi Beszéd olyan mérce, amivel szem
ben mindig megszégyenülünk, hogy újra 
meg újra ráébredjünk: nem többek, mint 
kegyelemre szoruló bűnösök vagyunk. S 
még egy praktikus ellenérv: a történelem 
és a szociológia egyértelműen tanúsítja, 
hogy a Hegyi Beszéd alapján nem lehet 
emberi társadalmat berendezni. Az ellen
érvekkel szemben állítja Lohfink, hogy Jé
zus komolyan gondolta a Hegyi Beszéd
ben elmondottakat, és nem egy szűk válo
gatott csoportnak, hanem az egész 
újjáalakítandó Izraelnek hirdette meg. Itt 
két pontosításra is szükségünk van: az új 
törvényt nem általában minden embernek 
hirdette ki Jézus, hanem Izraelnek, miután 
bejelentette az Isten országa közelségét és 
gyógyításokkal kézzelfoghatóvá is tette 
azt, tehát nem azt kívánja az embertől, 
hogy múlja felül önmagát, hanem azt, 
hogy hagyja, hogy az Isten országa erői 
működjenek benne; másodszor pedig, 
hogy bár az egész népnek meghirdette Jé
zus a programot, a tanítványaival azt külön 
gyakorolta is. Jézus új családot akart for
málni a tanítványokból, akik régi család
jukkal együtt a környezet közösségi nor
máit is elhagyják, hogy újakat próbálhas
sanak ki. Az új családban nincsenek atyák, 
mesterek és tanítók, tehát a környezet által 
elfogadott és gyakorolt tekintélyek, az 
egyetlen tekintély alapja a többiekért vég
zett szolgálat, mely alap végtelenül töré
keny, hiszen egyedül a többiek önkéntes 
elfogadásán állhat meg. Az új családtagok 
nem gyakorolnak egymással szemben erő
szakot és nem élnek erőszakkal még ellen
ségeikkel szemben sem a maguk védelmé
ben: a másikat meg lehet próbálni meg
győzni, érte mindent meg lehet tenni, 
végső esetben meg lehet érte halni, csak 
egy tilos: erőszakot elkövetni. Az új család 
úgy akar hatni a világra, hogy más, mint a 
világ: kontraszt-létet, kontraszttársadal
mat képvisel. Át akarja formálni az egész 
világot, de olyan áron és olyan módon, 
hogy ő maga is formálódott: „tegyetek ta
nítvánnyá minden népet” Jézus szájából 
azt jelentette: úgy formáljátok a világot,

úgy gyógyítsátok a közöségi élet betegsé
geit, ahogyan én is formáltalak benneteket.

A harmadik állítás szerint az első há
rom század keresztyénéi -  ha termé
szetesen nem is maradéktalanul, de -  meg
valósítottak valamit Jézus szándékából. 
Nem felejtették azt, hogy mások mint a 
környezetük, őrizték közösségeik kontúr
jait. Igyekeztek jóindulattal élni a kívülál
lók felé, egymást viszont szerették (e kettő 
nem mosódik össze az újszövetségi levéli
rodalomban!), hogy megvalósítsák az új 
modellt, amit Jézus rájuk, és nem másra 
bízott. Nem ismerték a névleges és a gya
korló keresztyén megkülönböztetését. 
Igyekeztek egymás között megszüntetni a 
társadalmi különbségeket (vö. Gál 3,28), 
de nem hirdettek általános társadalmi for
radalmat; jól tudták ugyanis, hogy ha a 
keresztyén közösségben eltűnnek az igaz
ságtalanságok, akkor ezzel az antik világ 
társadalmi struktúráit sem hagyják érintet
lenül. Az ember nem támadhatja jobban 
egy uralkodó társadalom struktúráit, mint 
amikor saját körében kontraszttársadalmat 
formál. Ez a felismerés vezethette a korai 
keresztyéneknek azt a döntését, hogy bár 
lojálisak voltak az államhatalommal szem
ben, szembetűnően visszahúzódtak az ál
lami élettől, a kormányzásban való részvé
teltől, a katonáskodástól, az államvallás 
szertartásaitól.Tertullianus nyilván sarkít, 
amikor így ír: „egyetlen ügy sem idege
nebb nekünk, mint az, ami mindenkié, az 
állam ügye”, de Origenész hozzá hasonló 
pozíciót foglal el -  ha árnyaltabban fogal
maz is -  Kelszosszal folytatott vitájában. 
Kelszosz felrója a keresztyéneknek, hogy 
nem esküdtek a császár szellemére, kifeje
zendő távolságtartásukat. Mély felelőt
lenséget lát ebben a magatartásban:

„Ha mindenki úgy cselekedne mint ti, 
akkor semmi sem állna annak útjában, 
hogy a császár egyes egyedül maradjon, a 
földi uralom pedig a köztörvényesekre és a 
legvadabb barbárokra szállna át; úgyhogy 
a ti istentiszteleteitekből és az emberek 
igazi bölcsességéből még hírmondó sem 
maradna..." (167)

Origenész ezzel nem ért egyet 
„Ha mindenki úgy cselekedne, mint 

mi -  ahogyan Kelszosz mondja -  akkor 
természetesen a barbárok is az Isten szavá
ra hallgatnának és egészen megtartanák a 
törvényt és erkölcsösek lennének. Akkor 
minden más istentisztelet megszűnne, és 
egyedül a keresztyéneké maradna ural
mon. Ez tényleg így is lesz, mert egyszer 
egyedül fog uralkodni, hiszen a keresztyén 
tanítás egyre több embert nyer 
meg...” (168)

és még hozzáteszi:
„Ha tehát a keresztyének az állami 

hivatalokat visszautasítják, akkor ezt nem 
azért teszik, hogy a hivatalos szolgálatok 
alól kivonják magukat, hanem hogy az Is
ten egyházában az emberek üdvösségéért 
az istenibb és fontosabb szolgálatra meg
őrződjenek..." (169)

Origenész világosan látja, hogy az 
egyház úgy szolgálhat legjobban a világ
nak, ha feladatát -  hogy az lPét 2,9k szel

lemében „szent nép” legyen -  radikálisan 
komolyan veszi. A társadalom sója, ha Is
ten társadalmát és szociális rendjét példa
szerűen megéli. A legfontosabb, amit a ke
resztyének a társadalomnak tehernek, egy
szerűen az, hogy igazi egyház lesznek.

Természetesen az ókori teológusok 
írásai csak arról győzhetnek meg, hogy 
milyen akart lenni a korabeli egyház, és 
nem arról, hogy milyen volt ténylegesen.
A konstantini fordulat azonban nemcsak 
az egyház életét, de önmagáról alkotott 
képét is megváltoztatta: attól kezdve nem 
mondta magáról az egyház, hogy ő az erő
szakról való lemondás helye, hogy Isten 
kontraszttársadalma és Isten jele a népek 
között. A teológiai fordulat az ókori apoló
gia csúcs-alkotásában, Augustinus „Isten 
állama” című művében érhető tetten. Au
gustinus is beszél a civitas Dei és a civitas 
terrena szembenállásáról, de nála ez a két 
világ a földön elválaszthatatlanul összeke
veredett (corpus mixtum) és a zarándok 
egyház igazi kontrasztját a nem keresztyén 
társadalommal szemben többé nem engedi 
meg. Augustinus a civitas Dei-t eredete és 
eszhatologikus jövője, tehát transzcenden
tális lényege felől gondolja el:

„A szentek állama túlvilági, bár itt 
lent nemzipolgárait, akikben ő idegenként 
vándorol, ameddig el nem jön országának 
ideje, amikor mindenkit saját föltámadt 
testébe gyűjt egybe, ha majd átadják nekik 
a megígért országot, melyben ők az örök
kévalóság fejedelmével és királyával vég 
nélkül uralkodnak..." (185)

Az „egybegyűjtés” itt már a holtak 
feltámadása, nem a földön történik, hanem 
az üdvözülteknek az evilágból való ki
mentésével. A földön feloldhatatlan az 
összevisszaság, az Isten országának Jézus
nál még olyan jellegzetes jelszerűsége el
tűnik. Augustinusnál az új nincs többé a 
küszöbön, ellenkezőleg: az Isten állama 
már a teremtés óta jelen van, Krisztus 
megjelenése alig hoz valami változást. Az 
Isten országának radikális túlvilágiasításá- 
val pedig majdnem kényszerűen együtt jár 
a történelem individualizálása. Augusti
nus, aki egy fiatalkori dialógusa szerint 
Istent és a lelket akarta megismerni, sem
mi mást, nagy művével a teológiai indivi
dualizmus előfutára lett.

A fentiekben röviden áttekintettük 
Lohfink kísérletét, melyben a fogyasztói 
keresztyénséggel szemben egy Jézus ere
deti és mai szándékának inkább megfelelő 
egyházképet vázol fel. Újszövetségszem-  
lélete és ekkléziológiája -  tárgyuknak 
megfelelő módon -  talán vitatható, problé-  
maérzékenysége viszont nem: a szolgálta- 
tó egyház pozíciója a mai nyugati keresz- 
tyénség egyik legnagyobb kísértése. (Nóta 
bene: a szolgáltató egyház a szolgáló egy
ház diabolikus karikatúrája.) Ezzel a prob 
lémával nekünk is egyre tudatosabbai 
szembe kell néznünk.

Csepregi András
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Az 1976-os 
bibliafordítás 

pontosításához
Az 1960-as években megküldték nekem 
is véleményezésre Mózes 2. könyvének a 
fordítását. De már előbb is kértek egy 
hozzászólást Ex. 3,14-gyel kapcsolatban. 
T.i. a fordító bizottság egyik tagja „leszek, 
aki leszek...” szöveget ajánlotta a „Va
gyok, aki Vagyok” helyett.

Elutasító véleményem fő érve az volt, 
hogy leszűkíti a közeljövőben bekövetke
ző egyiptomi eseményre az örökkévaló Is
ten önmegnevezését. Megnyugvással vet
tem, hogy itt megmaradt a Károli-szöveg.

Annál meglepőbb lett, hogy az újszö
vetségi beteljesedés böjt 5. -  Judica -  va
sárnapjának evangéliumában visszatért 
egy hasonló, de konzekvenciáiban súlyo
sabb jelentésbeli szűkítés.

1. Exegetikai alaptétel, hogy az Úr 
következetes tudatossággal alkalmazza 
önmagára János evangéliumában az ószö
vetségi „echjeh” elnevezést, a görög szö
veg szerint: „egó eimi”.

2. A Judica-vasámapi evangélium 
(v.ö. Jn 8,50 „ítéletet mond”, ill. „vádol” 
8,46.) az ú.n. Vitabeszédek csúcsa, rendkí
vül feszült összefüggésben. Az írástudó fa
rizeus fül számára istenkáromlásként hat: 
„mielőtt Ábrahám született, „lett”, én 
„VAGYOK”. Hasonló páratlan teológiai 
tartalom szerepel Jn 1,17-ben is: a törvény 
Mózes által adatott, a kegyelem Jézus 
Krisztus által lett.: Mózes: Eszköz, Jézus: 
Forrás... Jn 8.-ban: Ábrahám, minden em
berhez hasonlóan született, lett Jézus 
Krisztus, mint a Szentháromság 2. Szemé
lye: örök Isten, VAGYOK...

3. És ezek nemcsak a szavakban izza
nak, hanem a kirobbanó gyilkos indulatok
ban is tükröződnek.

4. Az egyiptomi szabaduláskor nagy 
isteni tét forgott kockán a VAGYOK-Isten 
terve szerint... Jézus személyében az örök 
Isten világraszóló szabadítása, melyre az 
érteden farizeusi gondolkodás istenká
romlást ítélve .judikál” istenkáromlást 
szól, -  méltó a halálra” (Mt 26,25-26) Már 
ekkor is...

5. Summa: Ex 3.-ban sikerült elkerül
ni a fennforgó teológiai tévedést: az örök 
Isten tervét „ad hoc” bekövetkező ese
ményre szűkíteni, az Ószövetségben.

Most az Újszövetségben súlyosabb 
konzekvenciákkal ugyanabba a hibába 
esett a fordítás. A prófétai előképet épp a 
magasabb fokon beteljesítő Jézus Szemé
lyét „degradálta”. Épp Judica vasárnapján. 
Mint akkor az írástudók -  vádol -  ítél a 
bűnös ember Jézus fölött (Jn 8,46, Vö. a 
Károli fordítással is [Hitetlenül] Jn 8,46b). 
Krisztust isteni önkinyilatkoztatásából

emberi kategóriába sorolja. Elfogadható 
lenne unitárius, de nem történelmi-keresz- 
tyénség területé...

Győri János

„Ok nélkül?”
Gyakorló, különösen evangélizáló lelké
szek gyakran találkoznak az általuk tol
mácsolt bibliai üzenet elutasításával. Pél
dául így is: „Valamikor ezt nem hirdették; 
ez nincs is megírva a régi Bibliákban; 
csak később változtatták meg” stb. A nagy 
evangélizációs időkben egy gyülekeze
tünkben maga a gondnok továbbította sa
ját véleményeként is a lelkészhez az el
lenvetést: „Csak a mi lelkészünk hangoz
tatja az újonnan születés szükségességét, 
ez a régi Bibliában nincs meg...” Á lelkész 
nem vitatkozott, a legközelebbi alkalom
mal, amikor a perikopa-rend oltári textusa 
lPt 1,17-26 volt, egy régi, 1750-es évek
ből származó Bibliából olvasta fel: „mint 
akik újonnan születtetek Isten igéje ál
tal...” így akarta tudatosítani azt a Biblia 
hitelességét igazoló tényt, ami számára is 
hitelességet erősítő volt: évezredeken át a 
Biblia hűséges másolói nem „kritikai” 
szövegmásolást végeztek. Vallásos tiszte
letük miatt nem mertek változtatni, „ért
hetővé, elfogadhatóvá” tenni: csak másol
tak szóról-szóra. És ez adott esetben ha
talmas bizonyító, hitelesítő erőt jelentett. 
Legújabban a „holt-tengeri tekercsek” 
megtalálása révén is. A változtatás nem 
adott tápot a kifogásnak: addig ez volt a 
„szentírás”, ettől kezdve pedig ez, mi biz
tosítja, hogy holnaptól kezdve mi nem...?

A hűséges Károli-fordítás sem merte, 
próbálta érthetőbbé, elfogadhatóbbá tenni 
Mt 5,22-t: „Aki haragszik az ő atyjafiára 
ok nélkül...” Hiszen az eredeti görög Új
szövetség kritikai apparátusa szerint a leg
régebbi, a III. és VI. századi szövegben is, 
de a VIII., IX. századból általánosan is így 
van. Így ment majd 2000 éven át. A Szent
lélek megvilágosító fényében valahogyan 
csak megértették a magyarázók. Egyes 
nyugati (német) ráció nem bírt vele. Végül 
egy múlt századi teol. professzor „szelle
mes” megoldása terjedt el: az egyik máso
ló a maga számára értelmező magyarázat
ként a lapszélre írta: természetesen, ha „ok 
nélkül" haragszunk. Hiszen okkal-móddal 
naponként is gyakran megharagszunk. A 
következő másoló azután azt gondolván, 
hogy elődje tévedésből kifelejtette e két 
szót és a hibát helyrehozandó, beírta a ma
ga fáradságos másolatába. A hűséges Ká
roli-szöveg azonban megmaradt, mint a 
magyar Biblia egyik értéke. 1977-ben az 
új „fordítás” azonban „modernebb” lett. 
Elismerem: legegyszerűbb megoldásnak 
tűnik a kihagyás, magyarázatkeresés he
lyett. Ha így marad is, legalább álljon itt

egy kis elmélkedés esetleg bizonyságul a 
távolabbi jövő számára.

Jézus és az „ok nélkül”. Az Ószövet
ségben többször is előfordul a „Chinnám”. 
Ezek egyikét a 69. zsoltárból különös 
hangsúllyal idézi önmagára vonatkoztatva 
az Űr: „hogy beteljesedjék, ami megíra
tott: ok nélkül gyűlöltek engem.” (Jn 
15,25). Ok nélkül? Gondoljuk meg; súlyos 
sértéseivel, leleplezéseivel, ,jaj néktek!” 
fenyegetéseivel, tudatos és nem véletlen 
szombat-áthágásaival hányszor okot adott 
reá s kiváltotta a gyűlöletet! A templom
ban szétguruló pénzek, kötéllel vad roha
násban riasztott áldozati állatok, felbon
tott asztalaik mellett kárvallott pénzváltó 
„szolgálatot” teljesítőket is érő kötélcsapá
sok stb. a Szentírás szerint is okadatolták a 
haragból halálos gyűlöletté fokozódó in
dulatot... És mégis hangsúlyozottan magá
ra r onatkoztat egy szinte ószövetségi „ter
minus technikust”: ok nélkül: sine causa, 
Chinnám, eiké, ohne Ursache, Without a 
cause. Igen, mert: Jézus mindenben az 
Atya akaratát cselekedte. A bűn leleplezé
sében, a bűnös szív titkainak, képmutatá
sának leleplezésében, ahogyan rombolta a 
Sátán embereket megrontó művét épp az 
ember megszabadítására. Röviden: min
den cselekedete kizárólag az Atya szerető, 
üdvözítő akaratát szolgálta. A bűnös, gyar
ló, félrevezetett emberi vélekedés és lát
szat ellenére... Végső soron ezt az „ok nél
kül”-! helyezte kilátásba követői, egyháza 
számára is: Jn 15,18-25...

A Hegyi Beszéd alapvető „törvénybe
töltés” példái sorozatában az összefüggés 
belső következetességében pedig éppen 
nem könnyít: „szüret! Ő betöltötte, nekünk 
már semmit sem kell tennünk!” Sőt! Meg
nehezíti, lehetetlenné teszi Isten szentsége 
és az ember romlottsága, bűne miatt a tör
vény betöltését, követelését. A legmélyebb 
romlottság és a legmagasabb isteni elvárás 
feszültségében (Mt 5,17-48).

Ebben az összefüggésben világos, 
hogy azon a ponton, ahol kikezdhető a 
Szentírás emberi szellemeskedéssel az 
egész ige összefüggés keresése helyett, ott 
éppen valami mély tanítás van elrejtve. 
Luther intuitíve, hittel „das einziges liebes 
Hauptevengelium”-nak mondotta János 
evangéliumát. Szellemeskedő teológusok 
pedig (Ki mint él úgy ítél! szakmai irigy
ség...) a szinoptikusokkal szemben megírt 
ravasz „kontraevangéliumnak” tartották. 
A kumráni leletek pedig Luthert igazolták.

Summa: az „ok nélkül” elhagyásával 
semmitmondó és az egész hegyibeszédi 
szakasz szigorúságához következetlen ta
nítás áll elénk. A jézusi alkalmazás pedig 
felhívja figyelmünket arra, hogy minden 
haragunk „ok nélküli” Isten előtt, mint pl. 
a „méltán” haragvó Jónásé (Jón 4,9 kk) 
vagy Mt 18 irgalmatlan szolgájának való
ban irreális, bűnös gyakorlatunkban iga
zán ok nélküli, de Isten előtt kárhozatos 
magatartás. Erre az emberi gyarlóságunkra 
utal valójában Pál apostol is: menekülj a 
Kereszthez, hogy a nap le ne menjen hara
goddal. Mt 5,22 eredeti szövege alapján 
döbbenhetünk rá igazában: „Nondum con-
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siderasti, quanti ponderis sit peccatum.” 
igazságára. Akkor is, ha valami új „kumrá- 
ni” lelet egy III. sz. előtti szöveget fedezne 
fel, akkor is, ha (horribile dictu!) Isten 
Szentlelke a III. században fogalmazta 
meg egy elmélyedő másoló szívében. És 
talán közel két évezreden keresztül igeol
vasók és igehirdetők életében lett (rezdü- 
léstelen átsiklás helyett) gyötrő önvizsgá
latban „Krisztusra vezérlő mester”. (Róm 
7,24, de 25/a is).

Győri János

Jézus
egyházfogalma

Péter személye, vagy 
Péter hite?

Figyelemre méltó, hogy Jézusnál is talál
kozunk már ekklesiologiával. Nemcsak a 
kifejezéssel, hanem annak legeredetibb 
ekklesiológiai tartalmával. Tehát nemcsak 
az Ószövetségben, nem is csak az aposto
loknál, nem a későbbi egyházban, az 
apostoli levelekben, hanem az Úrnál. És
pedig nagyon döntő, lényegi tartalommal. 
Nem is csoda, hogy mint a házasságot, 
úgy a vele párhuzamos „mennyei” házas
ságot is kikezdte az ősellenség támadása. 
Éspedig itt is a „jobbra-balra” (Dt 5,32 
stb) letérítés párhuzamával. (Ha az egyik 
nem sikerül, sikerülhet a másik...)

A jézusi közlés szó szerint és tartal
mában is mindennél előbbre való, irány
adó. Mindkettő Máté Evangéliumában ta
lálható. A kettő szoros azonossági kapcso
latban van egymással, csak fokozati 
különbség van közöttük.

a) Mt 16-ban elsősoron az egyház szü
letéséről, személyenként megújuló létre
jöttéről van szó. S ezen alapulóan az egy
ház permanenciájáról -  Mt 18-ban objek
tíve, az egyház mandátumáról, 
szolgálatáról.

b) Mt 16,17 kk. döntő jelentőségű a 
17. és 18. vers. Jézus először testi, genea
lógiai, családi összefüggésben említi 
egyik tanítványát: „Simon, Jónának fia...” 
éppúgy, mint később -  bukása után a 
megújuló kegyelem (Jn 21,14).Simon, Jó- 
na fia, testi származása szerint méltatlan 
vagy. Nem a te „test és vér” szerinti lé
nyed, személyed, örökölt képességed adja 
tudtodra, sejteti meg veled, hogy ki tette

föl a nagy kérdést és mi rá a helyes válasz. 
(Hiszen „test és vér” nem örökölheti Isten 
országát” 1 Kor 15,50). Az Atya jelentette 
meg néked, aki örök időknek előtte elter- 
velte, hogy újonnanszületés által, Új te
remtéssel (Jn 3.; 2 Kor 5,17) ekklézsiát 
teremt a földön. Ennek tagjai Isten család
jához tartoznak (Ef2,19; Jn 1,13; 1 Pt 1,23 
stb.) Éspedig: az Úr Jézus tökéletes áldo
zata árán. Ebben az Egyszülött Elsőszülöt
té lett, hogy megalapítsa az „elsőszülöt
tek” egyházát (Zsid 13,23). Jézus ember
mentő csodás szeretetében Egyszülöttből 
Elsőszülötté „degradálódott” miközben az 
egyenlő kegyelmet, elsőszülöttséget, 
örökséget megszerezte számunkra. (Mt 
20,14; 2 Pt 1,1 stb). A régi, földi családi 
név, összefüggés helyébe új, mennyei csa
ládi összefüggésbe helyezett bennünket. 
Ez az Ő kegyelmi iurisdictiója. Kizárólag 
az övé! Nem Péter személyéről (balratérés, 
-  róm. kat.) van szó, nem is Péter hitéről 
(„reformátorinak” tulajdonított, jobbra-té- 
rés), hanem: Jézus megváltói művéről, ál
dozatáról, érdeméről. „Én is mondom né
ked...” És ez sziklaszilárd, kőszikla (Dt 
32.4) „Kőszikla! Cselekedete tökéletes, 
minden útja igazság...” Igen: Ő a: „Kéfás” 
Petros, Kőszikla (arám-héber, görög)... 
Mind az idők végéig megáll Isten igazsá
ga, megigazító kegyelme Jézusban. Minél 
nagyobb a bűn mardosása, tombolása, an
nál „időszerűbb” -  sőt: ez a feltétele. Ahol 
a „poklok kapui” az elveszettség maximu
ma van, ott diadalmaskodik igazán Krisz
tus műve, a kegyelem. Hogy ne dicseked
jék egy test sem. (Egyébként: a kapu a 
Biblia nyelvén a fórum, az élet sűrűje, for
gataga, pl. Zsolt 127,6; 2 Sám 15,2 stb.). 
Summa: Nem Péter személye, sem Péter 
hite, hanem Krisztus műve.

c) Mt 18,17 Jézus a második ekklezia- 
megnevezés alkalmával az objektív egy
házi hivatalról szól. Mint előbb a szubjek
tív, személyes kezdetekről. A 12 tanítvány
ban az Egyház objektív kiteljesedésének 
magját bízza meg az Ő Nevében történő 
feloldozás tisztével (Amt) -  Jn 20,22-23- 
ban lényegileg ugyanaz szerepel már a 
Feltámadott kegyelmi mandátumában a 
Szentlélek ajándékozásával „képesítésé
vel”...

Győri János

Georg Kretschmar

A hit jövője 
Európában

Tutzingben tartott 
(1990.május 16) 
szimpózium: Az 

egyházak különböző 
kultúrák 

kontextusában
1. 1799. őszén, a XIX. század küszö

bén írta Friedrich von Hardenberg -  költői 
nevén Novalis -  27 éves korában alig há
rom évvel halála előtt a „Keresztyénség 
vagy Európa” című esszét. Egy évtizeddel 
a francia forradalom kitörése után a vallás 
hanyatlásában látta az anarchikus állapo
tok okát.

.Addig fog folyni a vér Európában, 
amíg a nemzetek rá nem döbbennek ször
nyű tébolyukra, ami most őrültségekbe 
hajtja őket, és... amíg majd megszelídülve 
együtt lépnek újra az egykori oltárok elé a 
békét munkálva, és a füstölgő csatatereken 
forró könnyekkel ünnepük meg egy nagy 
szeretetlakomán a béke ünnepét. Csak a 
vallás térítheti magához Európát és adhat 
újra biztonságot a népeknek. A kereszty én- 
ségnek ismét élővé és hatékonnyá kell vál
nia. Létre kell hozni újból az országhatá
rok feletti látható Egyházat, ami minden 
földöntúli után szomjazó lelket felkarol és 
szívesen vállalja a közvetítő szerepet a régi 
és az új világrend között...” (A régi és az 
új rend alatt az .Ancien régimé” és az új 
köztársaságok értendők) -  „a keresztyén
ség egy tiszteletre méltó európai zsinat ke
retében fog újra talpraállni..., az egyház 
lényege az igazi szabadság lesz és vezeté
sével minden szükséges reformot békés 
úton és hathatós állami támogatással hajta
nak végre.”1

Novalis az általa óhajtott jövő modell-  
jét a nyugat-európai középkorban látja. 
Ezért indítja írását ezekkel az emelkedett  
hangvételű mondatokkal: „Pompás szép 
idők voltak azok, amikor egész Európa 
„egy keresztyén ország” volt, amikor egy 
keresztyénség élt ezen a földrészen. E tá-  
gas szellemi birodalom legtávolabb fekvő 
provinciáit is egy közös érdek fűzte össze, 
egy uralkodó fő irányította és egyesítette a 
nagy politikai erőket tekintélyesebb világi 
birtokok nélkül...” (3,507.)

Furcsa lenne, ha közömbösen hagyna

1 Az idézet Novalis, Schriften.Bd. Iü.hg.v. Richard Sámuel in Zusammenaibeit mit Hans-Joachim Máhl und Gerhard Schulz öszes műveiből való. Stuttgart 
und Darmstadt 1968,507-524. oldal, itt 523. és köv. oldalak. Az Athenaeum folyóiratban való megjelentetése az esszének a baráti kör óvatosságán és végül 
Goethe vétóján hiúsult meg. Iratainak poszthumusz kiadásában 1801-ben töredékek jelennek meg belőle. 1826-ban végre az egész szöveg, de még mindig 
rövidítésekkel. Tieck nevű barátja tiltakozott, hogy az elhunyt emléke szenvedne sérelmet ezáltal. Csak 1880-ban jelent meg teljes formájában az esszé. Az 
ijedelem oka az a dicséret volt, amiben Novalis a pápaságot és a jezsuita rendet részesítette.
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minket e látomás néhány jellemzője. Aki 
bizonyos a hit szabadító erejében, az nagy 
dolgokat vár a hit megújulásától az embe
rek együttélésében is.

Az ökumenikus mozgalom célja a ke
resztyének egysége. Napjaink diszkusz- 
szióiból ismeretes az az elvárás, hogy egy 
zsinat előrevinné az egységet és támogat
na „minden szükséges reformot” a világ
ban. Érdekes, hogy ez a régi lutheránus 
nemesi család sarja pontosan akkor óhajtja 
a pápaság intézményének jövőbeli meg
újulását, amikor VI. Pius halálával a pápák 
franciaországi száműzetése idején úgy tű
nik, hogy a pápaság már meg fog szűnni. 
A jezsuita rendet pedig a katolikus szel
lemiség utolsó védőbástyájaként dicséri. 
Arról a rendről van szó, amit Róma már 
régen feloszlatott és sorsára hagyott, s csu
pán a cári birodalom védőszárnyai alatt 
létezhettek „Európa peremén” -  ahogy 
Novalis fogalmaz. (514.o.) Ennél fonto
sabb az, hogy amikor Hardenberg a vallás 
hanyatlásáról ír, nem használja az „elsza
kadás az egyháztól” kifejezést. A keresz- 
tyénségen belüli változásokat kritizálja és 
a keresztyéneket megújulásban remény
kedve.

Visszatekintve ez az írásmű már bele
tartozik a XIX. századba, amelyik újra fel
fedezi az egyházat, a romantika korában. A 
romantika összeurópai jelenséggé vált. 
Felbukkan a keleti szlavofileknél (Chom- 
jakov) az egyház, fontos lesz az angloka- 
tolikus ébredési mozgalmakban, de észa
kon a dán evangélikus Grundtvigtól le dél
re Löhe Vilmosig, aki frank földön a mai 
Bajorország területén működött -  jelentős 
szerepet kap. Nem azt fedezték fel benne, 
amit ma egy csúnya német szóval a „hiva
talos egyháznak” neveznek (Amtskirche). 
Még ott is, ahol egyházi hivatalról, vagy 
alapítványról, esetleg intézményről volt 
szó Krisztus testét értették rajta. Az egyház 
a Szentlélek edénye, a hit megjelenési for
mája lett, az emberek lelki otthona. Nova
lis a francia forradalomra visszatekintve 
így ír:

J ó t  tettek a vallásnak Franciaország
ban azzal, hogy elvették polgárjogát és 
csak lakótársi jogát hagyták meg, nemcsak 
az intézménynek, de minden egyes tagjá
nak. Jelentéktelen árvaként idegenül elő
ször vissza kell hódítani a vallásnak a szí
veket, hogy mindenki szeresse mielőtt is
mét nyilvánosan imádni fogják és világi 
dolgokban baráti tanácsát kérik, hogy be
folyásolja az érzelmeket.” (3,518.) Té
máik, a hit jövője Európában, bizonyára 
szimpatikus lenne Novalisnak.

A mi helyzetünk már a XXI. század 
küszöbén természetesen más. Kiszélese
dett Európáról alkotott képünk is. A hit 
jövője Európában nem orientálódhat egye
dül nyugati tapasztalatokon és modelle
ken. A hit válságai és kihívásai -  legyenek 
azok a technikai fejlődés lehetőségei és 
veszélyei, az ökológiai veszélyeztetettség, 
a felerősödő nacionalizmus vagy a valós 
hitetlenség támadásai -  nem egy idegen 
bolygóról kerültek ide hozzánk. A keresz
tyén tradíció által meghatározott Európá

ban jöttek létre, talán először Nyugaton. 
Nem maradtak meg csak ott, hanem már 
régen elérkeztek azokhoz a nemzetekhez 
és egyházakhoz, amelyek misszionáriusai 
nem Rómából érkeztek, hanem szellemi 
központjuk Konstantinápoly volt. Közös a 
felénk irányuló kihívás és csak tapasz
talatainkat kicserélve találjuk meg a helyes 
választ.

A keresztyénség átlépte Európa hatá
rait. Arról vitatkozhatunk, hogy valóban 
oszthatatlan-e a világ, amiben élünk -  
ahogy ezt a háború utáni évek egyik jelsza
va hirdette de az tény, hogy nem élünk 
úgy, mintha az lenne. A hit jövője szem
pontjából nem lehet Európát elszigetelni a 
többi kontinenstől. A más kultúrákban élő 
keresztyénekről van szó, de Európáról is, 
helyünkről a világban. Az sem lehet csu
pán a spanyol, portugál és az olasz egyház 
ügye, ha majd két év múlva Kolumbusz új 
világba vezető útjára emlékezünk. A kö
zépkor sem csak az a „pompás szép kor
szak volt, amikor Európa egy keresztyén 
ország volt”, hanem az az időszak, amikor 
a keresztyén hit a fehér ember vallása volt 
kizárólag. így olyan visszavonulásra 
kényszerült a keresztyénség, amiről az 
ókori egyház nem is álmodott. Ez a beha- 
tároltság csak az újkor kezdetén, főleg a 
XIX. században szűnt meg és nehéz felté
telek között. Ezek voltak a kolonializmus 
és az imperializmus, ezeket történelmünk 
és a többi földrész történelmévé váltak és 
így részesei a hit történetének is. Félek, 
még nem tanultuk meg, hogyan bánjunk 
ezekkel a tényekkel. Néhány hónappal 
ezelőtt a világgyűlés nem tudta elérni az 
eredetileg kitűzött célokat.

Ez összefügg azzal is, hogy Északon, 
és különösen Európában új felismerésre 
jutottak el az emberek a világunk létét fe
nyegető fegyverekkel és a környezet
szennyeződéssel kapcsolatban.

Ezek az új fegyverrendszerek eddig 
elképzelhetetlen rombolóerőt jelentenek. 
A modem technika átka a környezet
szennyezés is. Ezeket a gondokat nem tud
ták Szöulban a Dél egyházaival megfelelő 
módon érzékeltetni. Dél pedig csak akkor 
fog reagálni az északi problémákra, ha Eu
rópa képes lesz a déli egyházak terheit 
tudomásul venni. Láthatjuk, hogy itt egy 
ökumenikus és egyházi összefonódottság 
található -  természetesen politikai vonat
kozással.

Ezzel megérkeztünk a harmadik kü
lönbséghez, ami elválaszt minket Novalis 
korától. Ő ugyanis egy keresztyén társada
lomban szólt a vallás hanyatlásáról. Euró
pa ma már nem mondható keresztyénnek 
abban az értelemben, ahogy ezt a szót 
1800 körül értették. Akkor sem, ha a ke
resztyén hagyomány létét és hatását a tu
datos egyháziasság keretein túl szélesebb 
rétegben is vizsgáljuk. Társadalmunkban 
vannak keresztyének és nemkeresztyének. 
Nem szükséges most abba belemenni, 
hogy ez mennyiben következik a nagy for
radalmakból. Bizonyos, hogy a francia és 
az 1917-es orosz forradalom különböző 
módon, de döntő volt az egyház- és keresz

tyénellenes szemlélet kialakulásában. Ez a 
fordulat megvilágította a tényt, hogy ma
guk a hit képviselői mennyire megrontot
ták az egyház hitelét. Végsősoron ebből 
következik, hogy Európa ma újra missziói 
terület lett.

Nem helyes ezt a kialakult helyzetet a 
.keresztyénség utáni” fogalommal megje
lölni. Ha ezt tesszük, és elfogadjuk Nova
lis értelmezését, aki a középkori és kora 
újkori helyzetet alapul véve egyenlőségje
let tett az egyház és a társadalom, -  Barth 
terminológiájával élve -  a Christen- 
gemeinde és a Bürgergemeinde között.

Mély benyomást gyakorolt rám az, 
amit az elmúlt 27 évben szovjetunióbeli 
látogatásaim során tapasztaltam. Az orosz 
ortodox egyház vendégeként sok olyan 
templomban jártam, amit az állam elvett és 
múzeummá átalakított. Megfigyeltem ott a 
keresztyének viselkedését. Az ortodoxok 
számára az ilyen templom változatlanul 
Isten háza maradt. Ők bizonyosak voltak 
hitükben, hogy Istennek még van terve 
hazzájukkal és népükkel. Isten most -  úgy 
tűnik -  igazolta ezt a hitet. De a templo
mok visszaadása még nem jelenti azt, 
hogy az emberek is visszatértek. Nem ál
líthatjuk, hogy ismerjük Isten útjait. De fel 
kell készülni arra, hogy a jövőben a ke
resztyének a társadalomnak csupán egyik 
csoportját alkotják -  a többi mellett. Akkor 
is ha többségben lennének. Akkor pedig 
Hardenberg céja, hogy a „szükséges refor
mot az egyház vezetésével békés úton és 
hathatós állami támogatással hajtsák vég
re”, nem lehet irányadó többé a számunk
ra. De továbbra is megmarad a felelősség 
a keresztyének, a hit részéről a világ felé. 
Többé nem csak mi, keresztyének lakjuk 
ezt a házat, ami a koraközépkorban a ke
resztyén missziótörténet részeként épült, 
de a ház a miénk is. Nem tehetünk úgy, 
mintha ez az Európa már nem a mi vilá
gunk volna. Az azonban világos, ha a ke
resztyének a pluralista társadalomnak csak 
egyik csoportját alkotják, akkor hatóere
jük a társadalomban nem függhet tartósan 
olyan privilégiumoktól, amiket a hierar
chia eddig fenntartott magának. Ellenke
zőleg. Erejük a hívők hitétől függ egyedül. 
Ennek a hitnek a következménye, hogy 
nem pusztultak el az egyházak Franciaor
szágban és a Szovjetunióban a forradal
mak viharában. A jövőben is erre a hitre 
lesz szükség.

2.
Ezzel áttérek egy másik modellre, de 

már a jelen századunkból. Dietrich Bon- 
hoefferről akarok szólni, de nem szeret
ném, ha félreértenének, mert manapság di
vat erre az emberre hivatkozni. Bonhoeffer 
itt dolgozott az utolsó éveiben 1941-től 
Felső-Bajorországban főművén az Etikán 
az Ettal-i kolostorban a bencés rend vendé
geként. Az egyház meggyőződése az első 
évszázadok óta, hogy Isten a vértanúinak a 
halál felé vezető úton különleges meglátá
sokat ajándékozhat. Bonhoeffernek a cel
lában lejegyzett, de ki nem dolgozott gon
dolatait az események 1945 után rögtön
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nem igazolták.2 Ma és a közeljövőben 
azonban nekem úgy tűnik nagyon fonto
sak lesznek. Ezt majd a továbbiakban rész
letezem. Az ő kiindulópontja éppen az, 
hogy keresztyénség egy csoport a többi 
között. Ezért nem feltételezhető többé, 
hogy a hitről való beszéd és maga a hit 
magától értődő és világos minden ember 
számára.

Ha összehasonlítjuk Hardenberg el
képzeléseivel azt a néhány elszórt meg
jegyzést, ami Bonhoeffer fogsági levelei
ben Európára vonatkozik, feltűnik a ha
sonlóság. Ez a teológus, aki az akkoriban 
nem nagy létszámú ökumenikusán elköte
lezett és tapasztalt teológusok körébe tar
tozott az evangélikus Németországban,ha- 
sonló látomásban gondolkodik.

Előtte is a középkori Nyugat-Európa 
kultúrális egysége lebeg.

Egy teológus természetesen máskép
pen ír és gondolkodik, mint egy laikus, egy 
államjogász. (Novalisnak ez volt a foglal
kozása.) Bonhoeffer szempontja az, hogy 
a jövő lelkészei hogyan készüljenek fel a 
szolgálatra. Amikor a hit jövőjéről gondol
kodik, felismerései pasztorálteológiája 
elemeivé válnak. Abban közeledik Har- 
denberghez, hogy ő sem apokaliptikus jel
legű átalakulást jósol, hanem a hit és az 
egyház jövőjét egyrészt a hanyatlásban, 
másrészt az új lehetőségekben látja.

A hit és hitetlenség kapcsolatát nem 
látja olyan radikális antitézisnek, ami mi
att az egyháznak a föld alá kellene vonulni, 
hogy munkálkodjon. De egy olyan hely
zetben sem reménykedik, amelyben az ed
dig érvényes értékek és rendek teljesen 
felbomlanának, úgy hogy a társadalom 
számára csak az egyház és a hit képviselői 
maradnának egyedül viszonylag hiteles 
személyek.

Ez volt a helyzet 1945 után egy rövid 
időre Németországban. Éppen ezért volt 
konjunktúrája az egyház újjáépítési prog
ramjának, az ökumenikus „Christian re- 
construction”-nak az egyházban és a társa
dalomban egyaránt. Bonhoeffer azonban 
olyan jövőképben gondolkodott, ahol a 
hitnek kell a társadalommal szemben igaz
nak bizonyulnia, hogy lehetőségeket kap
jon. El kell fogadnia a hitnek azt a társa
dalmat, aminek realitását már nem a ke
resztyén hit határozza meg, de tekintélyét 
végső fokon mégis Istentől kapja.

Amikor Bonhoeffer a hallgatás és a 
várakozás idejéről, a csendben munkálko
dásról ír, mint ami egyedül visszaadhatja a 
bizalmat az embereknek, akkor ez az el
képzelés meglepően egybecseng azzal, 
amit Hardenberg a franciaországi egyház 
forradalom utáni útjáról ír. A hit jövőjét, az 
egyház kontinuitását és identitását vilá
gunkban Bonhoeffer az „arkandiszcipli-

na” (a közösségen belüli rejtett, titkos taní
tás), és a kifelé való szolgálat, a társadalom 
felé fordulás feszültségében látta. Ezzel az 
enigmatikus szóval: arkandiszciplína,
kapcsolódott Adolf von Hamack utolsó ta
nítványa -  tudatosan a középkor elé 
visszanyúlva -  a korai egyház egyik kife
jezéséhez. Szemben a konstantinuszi kor 
divatos értelmezésével ő nem emelte ki a 
párhuzamot Konstantin császár korával. A 
keresztyének számára akkoriban egy új le
hetőség és elkötelezettség jelentkezett a 
társadalom minden területe felé, ami aze
lőtt az apostolok korában a hit útján még 
ismeretlen volt. Akifelé való szolgálat igé
nyelte mintegy ellenpólusként a hit lénye
gét, a titokra való rádöbbenést. A nagy 
egyházatyák számára ez egyet jelentett 
minden egyes hívő bevonásával az egyház 
istentiszteletébe, az üdvösség közösségé
be Krisztussal. A hitnek ezt az alapját véd
te az arkandiszciplína, a titok. A szerzete
sek kora is a világi felelősséget tudomásul
vevő püspökök korszakával kezdődött el.

Bonhoeffer nem dolgozta ki a hitnek 
ezt a kétpólusosságát egy új modellben, 
nem körvonalazta a jövő egyházának fel
építését. De megállapításait továbbgon
dolva fontos következtetéseket vonhatunk 
le a hit jövőjét illetően.

Szeretném ezt oly módon tenni, hogy 
a kiindulást és az álmot a múltat és a jövőt 
együtt nézzük. A hit jövője nem lehet más 
mint az apostoli hit jövője, az egy, szent, 
„katolikus” és apostoli egyház hitének jö
vője. Nem a történelmi példák keresése 
elvetendő, hanem az, ha a történelmet arra 
használjuk, hogy az elmúlthoz ragaszkod
junk, ahhoz, amit Isten elvett tőlünk Ehe
lyett a történelem segíthet abban, hogy 
megértsük az újat, amit Isten a hit útján 
elvár tőlünk az idők teljességéig. Nyelvi 
szempontból alig van különbség a reform, 
reformáció, restauráció sőt revolució sza
vak alakjában. Jelentésük a német nyelv
ben mégis alapvetően más értelmi tartal
mat hordoz. Mindben összekapcsolódik a 
jövő és a múlt. A revolució szó esetében is 
igaz ez még a XIX. században. A hit jövője 
sem képzelhető el másként mint megúju
lás az eredetből, a forrásból a hívők és 
szentek közösségében.

3.
A nyugati egyház két klasszikus hit

vallást ismer. Ez a Niceai Hitvallás és az 
Apostoli Hitvallás. Visszatükrözik tartal
mukban az eltérő keletkezési helyet. A Ni
ceai Hitvallásban óegyházi zsinatok szó
lalnak meg: Nicea 325. és Konstantiná
poly 381. Akkoriban úgy kezdődött -  és 
általában ma is -  az istentisztelet, hogy 
„Hiszünk az egy Istenben...” Az Apostoli

Hitvallás a régi római keresztelési hitval
lásból fejlődött tovább és úgy kezdődik: 
„Hiszek...” A katechumenátus lezárása
ként a  jelölt megvallja hitét és ezzel bekap
csolódik az egyház hitvallásába, az őt kö
rülvevő gyülekezet hitébe. Mindkét meg
fogalmazás, a mi és az én szorosan 
összetartozik. A hit jövője szempontjából 
Európában jó tudni a hit „többesszámáról” 
de jó, ha az egyes szám első személyt is 
komolyan vesszük. Az egyes ember Isten 
előtt áll és aztán a világ előtt. Ez nem 
csupán az újkori individualizmus kifejezé
se, vagy tán a misztika megkérdőjelezhető 
öröksége. Ez a keresztség konzekvenciája! 
Minden áttörés, minden restauráció elle
nére, ami a francia forradalom után jött. A 
náciszocializmus összeomlása után 1945- 
ben Németországban, sőt a Kelet-Európá- 
ban most zajló folyamatok ellenére is a hit 
már elszakadt az össztársadalmi konszen
zustól. Egyes emberként kell képvisel
nünk a hitet. Csak ezáltal válhat a hit a 
társadalom legkisebb sejtje, a család szá
mára meghatározó, sokszor éppen a köz
véleménnyel is szembefordulva döntő 
elemmé. Nemcsak a baptisták követelése 
az, hogy a megkereszteltnek tudatos hite 
legyen. Ez az egész keresztyénség meg
győződése.

Persze nem a mindenhol gátlástalanul 
gyakorolt vallástételről van itt szó, sem 
kegyeskedő elzárkózásról, hanem arról 
amit Dietrich Bonhoeffer a „nagykorúság” 
szóval határozott meg. Az egyház hitének 
többesszáma: mi hiszünk, a jövőben nem 
nélkülözheti a megkeresztelt személyes ta
núskodását.

Számolni kell azzal, hogy az egyes 
hívő személyes vallástétele feszültségeket 
szülhet nemcsak a nemkeresztyén társada
lom felé, de a saját egyházi hierarchia, 
vagy a zsinatokban megtestesülő egyházi 
felsőbbség irányában is. De ebben sincs 
semmi új. Azt is mondhatjuk, hogy az 
ilyen tapasztalatok megszokottak a szen
tek útján. Gondoljunk csak az olyan külön
böző személyekre mint Jeanne d’Arc, az 
Orleans-i szűz, vagy Maxim Grek. Ebbe a 
sorba tartozik Dietrich Bonhoeffer is. Pon
tosan ő, aki egész életében úgy gondolko
dott az egyházról, mint a szentek közössé
géről, végül teljesen egyedül maradt. 
Egyedül vett részt a politikai ellenállásban 
anélkül, hogy egyházától mint lelkész 
vagy pap bármilyen fedezetet, védelmet 
kapott volna az összeesküvők -  többnyire 
katonatisztek -  körében, egy különleges 
szituációban.

Az elnyomatás idején mindig lesznek 
emberek, akik protestálnak, kiáltanak ad
dig, amíg a felelős vezetők tartózkodása 
megtörik. Vannak helyzetek, amikor egye
sek lelkiismeretük által kényszerí tve mu

2 Azokra a levelekre és fejezetekre hivatkozom, amik a fogságban 1943/45-ben keletkeztek. Eberhard Bethge gyűjtötte össze és Widerstand und Ergebung 
címen 1959-ben Münchenben (új kiadás 1970) jelentette meg. Tudatosan nem idéztem egyes szövegeket, mert egy előadás keretében nincs lehetőség 
eredetileg nem megjelentetésre szánt, világos, de nem végleges módon megfogalmazott gondolatok megvitatására. Nézeteimet ezekről a szövegekről röviden 
megfogalmaztam a következő helyeken: Dietrich Bonhoeffer (1906-1945). Klassiker dér Theologie, hg. v. Heinrich Fries und Georg Kretschmar, Bd.H. 
München 1983, S. 376-403.437kk. 457-459. Nélkülözhetetlen marad Eberhard Bethge klasszikus biográfiája, Dietrich Bonhoeffer (1967). München 1969 
(3), az összeesküvéshez irodalom pl. Heinz Höhne, Canaris. Patriot im Zwielicht. München 1977. Az egyházi ellenállás és a politikai, katonai összeesküvés 
nehéz témája még napjainkig alig kapott kiértékelést. De pl. Gerhard Besier, Bekenntnis -  Widerstand -  Martyrium als historisch -  theologische Kategorien, 
aG.Besier-GerhardRingshausen (kiadó) Bekenntnis,Widerstand, Martyrium c. könyvében. Alcím: VonBarmen 1934 bis Plötzensee 1944. Göttingen 1986, 
126-147.oldal.
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tatnak rá a bajra, amiről a többiek talán 
még nem szereztek tudomást. Egyesek fel
lázadnak a felsőbbség tétlensége láttán és 
vádolóan lépnek föl az égető problémák 
elleplezése ellen. Lesznek olyanok is, akik 
a keresztyén élet új formáit akarják kipró
bálni. Ezek is szembekerülnek a hagyomá
nyokkal, mint ahogyan pl. szembekerült a 
korai szerzetesség Kisázsiában a püspö
kökkel az újítások miatt. A hit jövője szá
mára fontos, talán döntő lesz az, hogyan 
reagálunk mi mint egyház ilyen szemé
lyek, vagy csoportok aktivitására körünk
ben. Itt szükséges a megkülönböztetés Is
ten különleges elhívása egyes személyek 
vagy csoportok felé és a tévtanítások, az 
eltévelyedés között. Ekkor fog majd kide
rülni, hogy mi a maradandó Novalis esz- 
széjének bizakodó hangjából, „...az egy
ház lényege az igaz szabadság lesz.”

Az egyén személyes hite és az egyház 
közös hitvallása is kapcsolódik a társada
lom közösségéhez. Ezért kell, hogy a hit 
nyelve kettős irányultságú legyen.

Az istentisztelet nyelve nem kell, 
hogy a hétköznapok nyelve legyen. De a 
hitet tovább kell adni egy olyan nyelven, 
ami érthető a szent helyen kívül is, a ke
resztyének és nem keresztyének hétközna
pi valóságában. Ezzel megérkeztünk ismét 
Bonhoeffer gondolatához az arkandiszcip- 
lina és a „másokért való egyház” követelé
sének feszültségektől egyáltalán nem 
mentes együttéléséhez a jövőben.

Ez nemcsak nyelvi probléma. Társa
dalmunknak, nemzetünknek része va
gyunk. Együtt hordozzuk a történelmi ter
heket és munkálkodunk azok feloldásán. A 
szolidaritásban el kell menni a vétkek át
vállalásáig. Felbátorít bennünket a kísér
letre a tény, hogy a társadalom problémái 
saját gondjainkká lesznek. Hadd magya
rázzam meg ezt. Az új nacionalizmus hul
láma Európa sok részén az egyházakat is 
elérte. Jelenleg éppen a nemzeti egyházak 
jelennek meg mint a nacionalizmus képvi
selői. A társadalommal vállalt szolidaritás 
így messze túlmegy a hit határain, köny- 
nyen feszültségbe kerülhet a népek közti 
egy egyházzal való szolidaritással. Erre 
még visszatérek. A válság-jelenségek 
együtt sújtanak keresztyént és nem keresz
tyént a társadalomban. Az egyházon kívül 
élők szenvedéséből, a körülöttünk lévő 
kultúrából halljuk Isten hangját, ami szoli
daritásra szólít minket a tanácstalanokkal, 
megtámadottakkal, elnyomottakkal. A ko
lostorok kezdettől fogva nemcsak a kon- 
templációt szolgálták, hanem részt vállal
tak a válságok megoldásában is.

A hit jövőjére nézve úgy gondolom, 
hogy a kis sejtek, közösségek Európán kí
vül is egyre fontosabbak lesznek. Ezekben 
ki lehet próbálni kicsiben az egész társada
lomra és az egyházra nézve egy új életstí
lus modelljeit, a segítés új formáit a szo
ciálisan hátrányos helyzetűek felé és a kü
lönleges csoportok lelki gondozását. 
Ahogy a régi szerzetesi szabály mondja: 
Imádkozzál és dolgozzál! Nem véletlen, 
hogy az utóbbi évtizedekben olyan sok új 
közösség keletkezett azokban az egyhá

zakban is, ahol korábban idegen volt a 
keresztyén közösségi életnek ez a formája. 
Ezek is ma, mint a hagyományos kolosto
rok és a diakonissza testvérközösségek a 
XIX. sz-ban az elkötelezett keresztyén 
szabadság jelei. Egyszer bizonyára jelen
tős lesz az a tény, hogy Taizé, a második 
világháború óta leginkább ismertté vált 
ilyen jellegű közösség egyben nemzetközi 
is.

Az igazi oka annak, hogy a hit jövőjé
ről Európában a szolidaritás és képviselet 
kategóriáiban gondolkodunk, magában Jé
zus Krisztusban van.

ő  az egyház feje és ura, a hit tartalma 
és tárgya. Több képet ismerünk Krisztus és 
az egyház kapcsolatára. Luther Márton 
legjobban azt az Ószövetségben már meg
lévő és az Efezusi levélben majd az apoka- 
liptikában újra előkerülő képet szerette, 
amelyik a házassághoz hasonlítja ezt a 
kapcsolatot. A házastársi közösség magá
ba foglalja a javak közös birtoklását. Jé
zus, a Krisztus, aki ember lett, megfeszí
tették és feltámadt, magára vette szegény
ségünket és bűneinket, hogy nekünk adja 
dicsőségét. Az egyes emberre lebontva ez 
a megigazulás. Az egyháznak ezen a té
nyen alapul egysége, szent volta, katolici- 
tása és apostolisága. Ebből következik, 
hogy Krisztus parancsa a hit törvénye, és a 
javaknak ez a cseréje az egyház közössé
gébe tartozik, feladata. Luther ezt a helyi 
gyülekezetre nézve és annak eukarisztikus 
istentiszteletére vezette le. De nekünk sza
bad ezt az európai egyházak viszonyára is 
értelmezni.

A javak kölcsönös cseréje magába 
foglalja a tapasztalatok, problémák kicse
rélését is, mégpedig nem elzárkózva a vi
lág többi részétől. Ez a folyamat már el
kezdődhet, attól függetlenül, hogy még 
nincs egymással eukarisztikus közössé
günk, és vitatható, hogy mik a feltételei a 
teljes közösségnek egymással, amihez az 
oltár előtti közösség is tartozik. Úgy gon
dolom, az oltártól felénk, Krisztus áldoza
ta felől már ma is van közösségünk egy
mással. És ez egymás felé visz minket.

Európát sok nemzet alkotja. Ez meg
határozó egyházainkra nézve is. Általában 
nemzeti egyházakban élünk, és a római 
katolikus egyházban is egyre nagyobb 
rangra tesznek szert a nemzeti püspöki 
konferenciák. Az ilyen kapcsolat a nem
zettel gazdagságot jelenthet. Másrészt ma 
ismét van okunk, hogy egy hamis naciona
lizmustól tartsunk. Az egyház Isten egy 
népe minden nemzetből. Hozzájárulásunk 
egy veszélyes és hitetlen nacionalizmus 
legyőzéséhez azonban nem egyfajta új in
ternacionalizmus kell, hogy legyen, ha
nem a kölcsönös felismerése a testvéregy
ház gazdagságának, színeinek, -  persze 
nemcsak a nemzeti vonalon.

Egy ilyen kölcsönös tapasztalat- 
cseréhez hozzátartozik az is, hogy szentje
inket, hitünk anyáit és atyáit is megosztjuk 
egymással.

Ennek már van is hagyománya. Mert 
mi más lenne egymás évfordulóinak ün
neplése, mint közös emlékezésünk arra,

amit korábban talán nem tekintettünk sajá
tunknak. Mostani találkozónk elődje há
rom évvel ezelőtt a Kijevi Rusz megke- 
resztelésének milleniuma volt. De az ilyen 
emléknapok megosztása egymással, az 
együttes ünneplés már korábban elkezdő
dött. 1980-ban Európában először ünne
peltük igazán ökumenikus módon az 
Ágostai Hitvallás átadásának 450 éves év
fordulóját.

1983-ban ezt követte a Luther meg
emlékezés. 1985-ben szent Methodius 
alakja állt előttünk és vele a koraközépkor 
nagy szláv tanítójának örökségére emlé
keztünk sok európai országban. Azt csak a 
későbbi generációk tudják majd helyesen 
megítélni, hogy mit jelentett a közös meg
értésben a 7. ökumenikus zsinatra való 
emlékezés annak 1200. éves fordulóján 
1987-ben. A hitben való közösség a szen
tek közössége is az itt felvázolt értelem
ben. Úgy is megírhatjuk az európai egyhá
zak útját a francia forradalomtól napjain
kig, Novalis idejétől Bonhoefferen 
keresztül egészen a legújabb eseménye
kig, hogy a hit mártírjairól beszélünk. Fi
gyelnünk kellene arra, hogy naptárainkban 
felismerhetők a közös vonások: Augusztus 
6-át az egész világon -  nemcsak keresztyé
neknél -  Hirosima-napként tartják szá
mon. Különös és egyben hátborzongató 
egybeesés, hogy a keresztyének többsége 
e napot a liturgikus naptár szerint Krisztus 
megdicsőüléseként ismeri. Érdemes el
gondolkodni rajta. Talán egyszer a cserno
bili katasztrófa napja is közös emlékezés 
lesz éppen a keresztyének között.

Ha tehát történelmünket, szentjeinket, 
fájdalmainkat megosztjuk egymással ez 
készségessé tesz minket az új feladatok 
megosztására is. Azért jöttünk itt össze, 
hogy elkezdjük értékeink kicserélését, 
kezdve hitbeli anyáinkon és atyáinkon 
folytatva a jövőt illetően. A hit jövője tehát 
azt jelenti, hogy előre és felfelé tekintünk. 
A szentek közössége a jövő közössége.

4.

Hadd fejezzem be egy utolsó monda
tomhoz kapcsolódó gondolattal. Kérdés- 
felvetésem nem az volt, hogy rendelke- 
zik-e a hit jövővel Európában. Ez még 
nyitott, akkor is, ha a legújabb események 
tapasztalásai reménytkeltőek. Az Úr meg
ígérte egyházának, hogy a pokol kapui 
sem fognak rajta diadalt venni. De ez nem 
jelent a geográfiai állapotra nézve garanci
át. Ha tehát a hit jövőjére kérdezünk rá 
Európában, végül is nem csupán az egyhá
zért aggódunk, hanem Európáért, nemze
teink jövőjéért, kultúránkért, gyerme
keinkért és unokáinkért. Ezért erősítjük 
magunkat azzal, amit Isten nekünk, a mi 
nemzedékünknek ad feladatul és lehető
ségképpen, hogy igent mondva vállaljuk. 
Mert csak a hímek van jövője.

Fordította: Brebovszky Éva
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Egyházi
világhíradó
1990 március-augusztus

Ú| rovat indul, pontosabban a Kitekintés az Ökumené 
világába rovaton belül állandó beszámolót nyújtunk ol
vasóinknak. Krisztus egyházának egysége e világban, 
az ökumenikus tájékozottság, az egymásért imádkozás 
és egymástól tanulás fontossága mindannyiunk szá
mára döntő. Dr. Nagy Gyula ny. püspök felajánlotta 
szolgálatát a Lelkipásztornak ebben a vonatkozásban.

Ajánlatát örömmel fogadjuk. Nyugdíjas püspökünk 
több évtizedes nemzetközi és felekezetközi tapasz
talata, valamint magasszintű teológiai ismeretei és a 
keresztény világsajtóban való tájékozottsága a biztosí
ték számunkra, hogy kitűnő tájékoztatást kapunk rend
szeresen. Új sajtófigyelőnk tovább emelheti a Lelki- 
pásztor színvonalát.

Az „Egyházi világhíradó” á llandó fo rrá sa i: a Luthe
ránus Világszövetség angol és német nyelvű sajtószol
gálatai (LWI e és d ); a nyugatnémet és osztrák evan
gélikus sajtószolgálatok (EPD és EPD-Ö); One World 
(EVT-Genf); Lutherische Monatshefte (Hannover); ,Re- 
formiertes Forum (Zürich); Materialdlenst Benshéim 
(MD-NSZK); Perspectives (református teológiai szemle, 
Grand Rapids - USA); Útitárs (Stuttgart), Erős Vár (Cle
velandi Hitünk (Buenos Aires).

(Szerk.)

Az elmúlt fél év, a világhelyzethez 
hasonlóan, rendkívül mozgalmas volt 
egyházi téren is. Ferbruári világkongresz - 
szusa után kirajzolódtak a Lutheránus 
Világszövetség új programjának fő 
irányvonalai. A z Egyházak Világtanácsa 
sok vonatkozásban kritikus feszültségek 
között készült jövő februári világkonfe
renciájára az ausztrál fővárosban. Jelen
tős személyi változások történtek az egy
házi világszervezetekben és több nagy 
egyházban. Közép-Kelet-Európában a 
szabadság örömét gondok is kísérik. Tra
gikus erőszakhullámról érkeznek hírek a 
világ számos egyházából. Az ökumeni
kus világhelyzetet továbbra is inkább a 
stagnálás jellemzi, sőt néhol visszaesés 
jelentkezik mind a regionális, mind a 
lokális szinteken.

Krisztus egyháza ebben a világban 
ma sem a dicsőség, hanem a kereszt útját 
járja. Ez még inkább int bennünket a 
kitartó imádságra az egyház igazi útjáért 
és a testvéregyházak családjáért, Euró
pában és a többi földrészeken.

Új start a  Lutheránus 
Világszövetségben

Június végén tartotta minden bizony 
nyal utolsó ülését a LVSZ Végrehajtó 
Bizottsága Genfben. A jövő év elejétől 
ugyanis a jóval nagyobb létszámú Ta
nács (Council) veszi majd át a LVSZ 
irányítását. Az új elnökség -Brakemeier 
brazil egyházi elnök és az újabb hat évre 
megválasztott Stálsett főtitkár -  együtt a 
Bizottsággal a világ evangélikus egyhá
zaihoz üzenetet intéztek. Ebben a három 
legnagyobb feladatnak az evangélium

hirdetését, az evangélikus és keresztyén 
egység erősítését és Krisztus-hitünk 
szolgáló szeretetben való gyakorlását je 
lölik meg minden evangélikus számára. 
A VB-ülés határozatai is igazolják, hogy 
a LVSZ a jövőben még erősebb hang
súlyt kíván tenni a misszióra és evangé- 
lizációra, valamint a keresztyén kommu- 
nió további erősítésére, az igazságosság, 
a béke és a teremtett világ védelme mel
lett. „A nyolcadik világgyűlés után is a 
misszió és evangélizáció marad az elsőd
leges feladat a LVSZ agendájában ... 
Sürgetjük egyházainkat, hogy folytassák 
küzdelmüket az igazságosságért, a béké
ért és a teremtett világ megőrzéséért.”

Folytatódott a LVSZ genfi szerveze
tének átalakítása. Az eddigi 120 munka
társ számát 105-re kívánják csökkenteni. 
Új helyettes főtitkár lett Dr. Eugene L. 
Brand (USA), aki most az ökumenikus 
kapcsolatok felelőse. A Világszolgálat 
Osztályának új igazgatója az ausztráliai 
BrianNeldner. A Sajtószolgálat vezetője 
az angol D ávid Bramley és a német nyel
vű sajtószolgálat felelőse Friedrich Kö- 
nig utódaként a nyugatnémet Gisela von 
Heusinger.

Új és erős hangsúlyt kapott a Luthe
ránus Világszövetségben a keresztyén
zsidó kapcsolatok iránti felelősség. Az 
Európa számos részében jelentkező an
tiszemita megnyilvánulások láttán a 
LVSZ vezetősége külön körlevélben in
tézett felhívást tagegyházaihoz, hogy 
„minden tőlük telhetőt” tegyenek meg az 
antiszemitizmus ellen, a kölcsönös meg
értés és tisztelet lelkületével. Májusban 
ülésezett a hollandiai Driebergenben a 
LVSZ Evangélikus Európai Bizottsága 
az egyház és a zsidóság kérdéseiben. Ti

zennégy evangélikus egyház -  köztük 
egyházunk -  delegátusai az ülésen alap
vető, részletes nyilatkozatot fogadtak el. 
Ez négy fejezetben tárgyalja az egyház 
és Izrael népe közötti különleges vi
szonyt: kerüli a „misszió vagy dialógus” 
szokásos éles szembeállítását: szól a 
„shóah” (holocaust) következményeiről 
a zsidó és a keresztyén gondolkodásban; 
végül tárgyalja a zsidók és keresztyének 
közötti kapcsolatok bibliai-teológiai hát
terét és a legfontosabb gyakorlati tenni
valókat a mai helyzetben. Ö rvendetes, 
hogy a Norvég Izrael Misszóval a leg
utóbbi évek során kialakult szoros kap
csolatunk újabb jeleként októberben már 
a második teológiai találkozót tartjuk itt 
Budapesten és tovább fáradozunk a 
Gyarmat utcai közös intézet felállításá
ért.

Feszültségek az Egyházak 
Világtanácsában 

Canberra előtt

Belső feszültségek jelentkeznek az 
ökumenikus világszervezetben.

Ezek érezhetők voltak a március ele
ji szöuli világkonferencián, a Központi 
Bizottság ugyancsak márciusban tartott 
genfi ülésén, de az EVT közép-kelet-eu- 
rópai egyházi tanácskozásán is.

A genfi KB-ülésen kritikai hangok 
szólaltak meg az ökumenikus kapcsola
tokról. Többen erősen kritizálták a Vati
kánnal való kapcsolatok kevés eredmé
nyét és hiányolták a kölcsönösséget eb
ben a kapcsolatban. Egyik skandináv 
delegátus (Per Voksoe) megállapította, 
hogy egyes örvendetes helyi példák elle
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nére az EVT és a Vatikán kapcsolatai az 
utóbbi években visszafejlődtek. Nagy iz
galommal vártuk Genfben Tőkés László 
püspök részvételét, hiszen ez elmúlt nyá
ron az EVT vezetősége megakadályozta 
egyházaink követelését a romániai hely
zet feltárására. Tőkés püspök most igen 
élés kritikát gyakorolt az EVT fölött, az 
egész Központi Bizottság színe előtt, s 
ennek nagy visszhangja volt világszerte 
a sajtóban és televízióban. Sajnos, Emi- 
lio Castro főtitkár most is elzárkózott az 
elől, hogy elismerje az Egyházak Világ
tanácsa súlyos tévedését a romániai 
helyzettel kapcsolatos magatartásában.

Általános meglepetést okozott, 
hogy a márciusi, Szöulban tartott egyhá
zi világkonferencián a Vatikán csak húsz 
megfigyelővel képviseltette magát és 
nem vett részt igazán a munkában. Az 
igazságosság, a béke és a környezet vé
delme kérdéseiben nagy ellentétek je 
lentkeztek Észak és Dél Egyházai között 
is, így az eredeti tervezet helyett csak 
négy „előkészítést” fogadott el a világ- 
konferencia. A sokévi előkészítés után 
több eredményt és nagyobb összefogást 
vártak a világ egyházai a mai legna
gyobb etikai kérdésekben. Az EVT e 
programja (JPIC -  Justice, Peace and 
Integrity of Creation) továbbra is ér
vényben marad.

Az Egyházak Világtanácsa május
ban Moszkvába hívott össze széleskörű 
tanácskozást a közép-kelel-európai egy
házak képviselőivel. Érzékelhettük, 
hogy több egyházban feszültség alakult 
ki a protestáns, katolikus és ortodox egy
házak között. Elsősorban a Szovjet
unióban, Lengyelországban és a Cseh és 
Szlovák Szövetségi Köztársaságban 
vannak panaszok a kisebbségi egyházak 
részéről a nagy egyházak egyházpoliti
kája iránt. Külön súlyos kérdésként je
lentkezett az uniált (görögkatolikus) 
egyház újjáalakulása és a velejáró fe
szültségek az orosz és lengyel ortodox 
egyházakban.

Az Egyházak Világtanácsa közben 
teljes erővel készül a hetedik világgyll- 
lésre Canberrában. Először választotta 
az EVT központi teológiai témájául a 
Szentlélek-hitet, a Szentlélek munkáját 
az egyházban és a világban. Sokan szá
molnak azzal, hogy a világszervezet bel
ső feszültségei jelentős tartalmi és sze
mélyi változásokhoz vezetnek az EVT- 
ben (Castro főtitkár 1992-ben megválik 
tisztétől).

Új vezetőség a Református 
Világszövetség élén

Dr. Allan Boesak, a dél-afrikai Re
formátus Missziói Egyház ismert veze
tője, 1982. óta a Református Világszö
vetség elnöke, visszalépett elnöki tiszt
ségétől és lemondott minden egyházi 
hivataláról. A radikális törést az okozta, 
hogy családi élete másodszor került sú
lyos krízisbe, ezúttal egy dél-afrikai fe
hér miniszter unokahúgával való kap
csolata miatt.

A RVSZ augusztusban Dr. Jane D. 
Douglass professzomőt, eddigi egyik al- 
elnökét, választotta új elnökévé. Doug
lass asszony az első női elnök egy egy
házi világszervezet élén. Egyház
történész és szakértője az 
evangélikus-református dialógusnak, 
1985-1988. között tagja volt a RVSZ- 
LVSZ világdialógus-bizottságának is. 
Első nyilatkozatában (lwi d) két fontos 
prioritást jelölt meg munkájában: küz
delmet a nők nagyobb szerepéért az egy
házi életben és -  külön megnevezte Ro
mániát -  a nemzeti és vallási kisebbsé
gek jogaiért.

Egy éve vette át a Református Világ- 
szövetség főtitkári tisztségét Edmund 
Perret svájci lelkésztől Dr. Milan Opo- 
censky, a prágai Comenius-fakultás eti
kaprofesszora. Régebben a Keresztyén 
Ifjak Szövetségében (YMCA) és Bos- 
seyben végzett ökumenikus szolgálatot. 
Jól ismeri hazánk egyházait, értékeli teo
lógiai munkánkat. A múlt évi református 
világgyűlés Lukas Vischer professzor 
helyett Dr. Karel Blei holland egyházi 
főtitkárt választotta meg a Teológiai 
Osztály, Sang Chang asszonyt (Dél-Ko- 
rea) pedig a Bizonyságtétel és Együtt
működés Osztálya elnökévé. Ezzel a Re
formátus Világszövetség vezetősége és 
genfi stábja teljes egészében megválto
zott.

II. Alexij pátriárka 
beiktatása

Nagy ünnepségek között iktatták be 
júniusban az Orosz Ortodox Egyház új 
pátriárkáját, aki eddig Leningrád és Tal- 
lin metropolitája volt. Alexy pátriárka 
Észtországban született. Hosszú időn ke
resztül volt az Európai Egyházak Konfe
renciája alelnöke, 1986. óta pedig e 118 
egyházat magában foglaló egyházszer
vezet elnöke. Szelíd és csendes szavú,

melegszívű személyiség, aki a legnehe
zebb vitákban is az ellentétek áthidalását 
tartja feladatának. Országunkat és a ma
gyar protestantizmust jól ismeri és nagy
ra becsüli. Evangélikus Egyházunk ven
dége volt 1982-ben a püspöki beiktatá
son.

Első nyilatkozatában részletes prog
ramot adott. Hangsúlyozta, hogy az egy
ház teljes szabadságot kíván az államhoz 
való viszonyában. A kommunizmus 
egyik legsúlyosabb tévedése volt -  mon
dotta -  annak ideológiai szembefordulá
sa a vallással. A jövőben következetesen 
szét kell választani az egyházat és az 
államot, és törvényben kell garantálni a 
vallás és a lelkiismeret teljes szabad
ságát. A társadalomnak az egyházban 
legfontosabb partnerét kell látnia, első
sorban a lelki-erkölcsi megújulás vonat
kozásában. Az egyháznak vissza kell 
kapnia elvett templomait és kolostorait. 
Szólt arról, hogy a legutóbbi években 
jelentős változás állt be az Orosz Orto
dox Egyház életében. Az 1985. évtől szá
mítva 250 százalékkal nőtt a keresztelé
sek száma: megkétszereződött az egyhá
zi esketések száma is.

Az új pátriárka megerősítette egyhá
za további erős ökumenikus elkötele
zettségét. Kifejezte reményét, hogy sike
rült rendezni az uniált egyházzal fennál
ló súlyos feszültséget (a görögkatolikus 
ukrán egyházat a húszas években kény
szerrel tagolták be az orosz ortodox egy
házba, és most újra különválnak). Szólt 
az ukrán ortodoxok függetlenségi törek
véseiről és a külföldön élő orosz orto
doxokkal való kibékülés lehetőségeiről 
is.

Átalakul a Keresztyén 
békekonferencia

Júliusban Amoldshainban (NSZK) 
tanácskozott a Keresztyén Békekonfe
rencia irányító Munkabizottsága. Átte
kintette a jelenleg éles kritika alatt álló 
mozgalom eddigi munkáját és elismerte 
annak eddigi súlyos tévedéseit, elsősor
ban egyoldalú azonosulását a kelet-eu
rópai szocialista országok politikájával. 
A Keresztyén Békekonferenciának a jö 
vőben sokkal inkább a „harmadik világ” 
és egyházai problémáira kellene helyez
nie munkája súlypontját, -  hangzott el az 
ülésen.

Az ülés a szervezet és mozgalom 
további irányítására tizenöt tagú Ideigle
nes Bizottságot választott, élén Andria-
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majato madagaszkári egyházi vezetővel: 
a prágai központ irányítását pedig Ke- 
nyon Wright skót anglikán kanonokra 
bízta. A KBK sorsáról egy legkésőbb 
1992-ig összehívandó világgyűlésnek 
kell majd döntenie.

Erőszakhullám 
kelet-európai, afrikai 

és ázsiai egyházakban

Megdöbbentő hírek érkeznek a vi
lág különböző részeiből az egyházak 
életét kísérő tragikus eseményekről.

A közép-afrikai Libériában a fővá
ros legnagyobb evangélikus templomá
ba menekült kétezer ember közül több 
mint hatszáz személyt öltek meg kegyet
lenül a forradalmi csapatokkal küzdő 
kormánykatonák. Diggs evangélikus 
püspök, aki a Vöröskereszt segítségével 
a templomba menekítette a férfiakat, nő
ket és gyermekeket, a vérengzés után 
külföldre menekült. A templomban elkö
vetett tömeggyilkosság világszerte fel
háborodást váltott ki.

Kelet-Európábán két lelkész meg
gyilkolása okozott nagy feltűnést. Er
délyben a kisebbségek elleni terror legú
jabb áldozata Kulcsár István református 
lelkész (36 éves volt). Holttestét egy sze
métgyűjtőbe dobva találták meg, miután 
hivatalos útra indult és a vonaton látták 
utoljára. Lettországban egy Riga mellet- 
u erdőben bukkantak rá autója roncsai 
között Akmentis evangélikus lelkész (34 
éves volt) holttestére, gyilkosságra utaló 
sérülésekkel. A vizsgálat folyik, a Luthe
ránus Világszövetség követeli a gyilkos
ság teljes hátterének felderítését.

Az afrikai Kenyában M uge anglikán 
püspök lett -  gyilkosságra utaló körül
mények között -  egy autóbaleset áldoza
ta. Előzőleg halálos fenyegetéseket ka
pott. Kenyában éles feszültség keletke
zett a kormány és az egyházak, 
elsősorban az anglikán egyház, vezetői 
között, mivel az egyházak bírálták a de
mokrácia hiányát az országban.

Indiából is egy evangélikus vezető 
haláláról érkeztek tragikus hírek. Az 
északkelet-indiai Gossner Evangélikus 
Egyház vezetője, Martin Tete egyházi 
elnök, ugyancsak hivatalos útján, a kal
kuttái repülőtéren halt meg rejtélyes kö
rülmények között. A rendőrség R andá
ban, az egyház székhelyén, öt személyt 
tartóztatott le emberrablás és gyilkosság 
vádjával.

Dél-Afrikában, ahonnan igen re- 
ménytkeltő hírek érkeznek a színes la
kosság vezetői, elsősorban a börtönből 
szabadult Mandela, és a fehér kormány
zat eredményes tárgyalásairól, súlyos 
erőszakhullám tört ki a fekete törzsek 
között. A fekete függetlenési mozgalom 
(ANC) hívei és a kormánybarát Inkatha 
Mozgalom fekete hívei között véres 
összecsapások folynak, eddig már több
száz halálos áldozattal. Az egyházak 
közvetíteni próbálnak a testvérháború
ban, amelyet a hírek szerint a megegye
zés fehér ellenfelei szítanak. Ez év őszé
re a fehér és színes egyházak vezetői 
sorsdöntőnek ígérkező tanácskozást hív
tak össze a faji megkülönböztetés eltör
lése ügyében. A fehér egyházak nagy 
többsége eddig hivatalosan is védelmez
te a rasszizmus kormánypolitikáját a 
Dél-Afrikai Köztársaságban. Az egyhá
zak összefogása döntő lépést jelenthetne 
az eddigi fekete-fehér szembenállás bé
kés feloldása felé.

Új érsek
az anglikán egyház élén

II. Erzsébet királynő júliusban Ge
orge L. Carey bathi püspököt nevezte ki 
Canterbury új érsekévé, aki nemcsak a 
Brit Egyház, hanem az anglikán világkö
zösség feje is. Róbert Runcie eddigi ér
sek 70. életéve elérése után bejelentette, 
hogy 1991. január 1-jével nyugalomba 
vonul.

Runcie érsek és Thatcher miniszter
elnökasszony között sokszor voltak fe
szültségek szociális problémák megíté
lésében. A kinevezett új érsek a tradi- 
cionális-konzervatív irányzat híve, 
ugyanakkor a brit anglikán egyház 
„evangéliumi szárnyát” képviseli, de hí
ve a nők lelkésszé avatásának is. Carey 
püspök kinevezése bizonyos meglepe
tést is okozott, mivel a legtöbben a nép
szerű és ökumenikus vonatkozásban is 
jól ismert John Habgood yorki érseket 
tartották a legesélyesebbnek Runcie utó
daként.

A keletnémet evangélikus 
egyház egyesülési 

problémái

A két Németország közeli újraegye
sülése már most nem kevés gondot okoz 
egyházi körökben is. A keletnémet Pro
testáns Egyházszövetségben (Kirchen-

bund) sokan sürgetik a mielőbbi újra
egyesülést a Német Evangélikus Egy
házzal (Evangelische Kirche in Deutsch- 
land). De vannak sokan, akik a fokozatos 
átmenetet tartanák helyesebbnek. A hat
vanas évek végén állami nyomásra vált 
külön a nyugatnémet és keletnémet pro
testáns egyházak szövetsége. Az újra
egyesülés előtt három nagyobb kérdés
kör áll a viták előterében.

A Német Szövetségi Köztár
saságban a lutheri-evangélikus tartomá
nyi egyházak is külön szervezetet alkot
tak (VELKD) a tágabb protestáns (evan
gélikus, református és uniált) tartományi 
egyházak közös szervezete (EKD) mel
lett. A Német Demokratikus Köztár
saságban a külön evangélikus egyház- 
szervezetet 1988 végén megszüntették, 
bár a Thüringiai, Szász és Mecklenburgi 
Tartományi Egyházak megőrizték erő
sen lutheri-konfesszionális jellegüket. 
Hogyan legyen ez a jövőben: csatlakoz
zanak-e ezek az egyházak újra az NSZK 
külön evangélikus-lutheri egyházszö
vetségéhez? A szász és thüringiai egyház 
erre hajlik, a kis mecklenburgi tartomá
nyi egyháznak azonban fenntartásai van
nak ebben a kérdésben.

A másik vitatott kérdés az egyház 
pénzügyi rendszere. Az NDK egyházai
ban nem volt kötelező egyházi adó, mint 
az NSZK egyházaiban. A keletnémet 
evangélikusok többsége most a kötelező, 
állam által beszedett egyházi adó újrabe- 
vezetését kívánja: mások ezt élesen el
lenzik és az önkéntes egyházi adó fenn
tartását kívánják. Az előbbiek az egyház 
anyagi összeomlásától tartanak, az utób
biak a kötelező adó bevezetésében az 
állam és egyház szétválasztása sérelmét 
látják.

A harmadik kritikus kérdés a kelet
német egyházi sajtó jövője. A fordulat 
előtt az egyházi lapoknak sok olvasója 
volt. Most a világi sajtó is sokszínűvé, 
nyitottá lett. A keletnémet egyházi lapok 
sok előfizetőt elveszítettek és súlyos 
anyagi nehézségekkel is küzdenek. Ed
dig hat keletnémet egyházi lap jelent 
meg 15-45.000 közötti példány szám
mal. Kérdés, hogy a nyugatnémet egyhá
zi lapok mellett fennmaradhatnak-e a jö
vőben? Negyvenhárom évi fennállás 
után már megszüntette megjelenését az 
„NDK Evangélikus Sajtószolgálata” 
(ENA) és beolvadt a nyugatnémet 
„Evangélikus Sajtószolgálatba”.

NGY
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Lelkész-szemmel

Éneklő egyház?
Valamikor annak nevezték egyházun
kat. És az énekeskönyv megbecsült kin
cse volt a családnak. Még akkor is, ha 
elrongyolódott. Annyira, hogy a múlt 
században a házaló kereskedők a Zen- 
gedezők szétesett maradványait lapon
ként árusították a vásárokon. Annyira 
becses volt gyülekezeteink számára ez, 
hogy amikor hivatalosan ki akarták cse
rélni a múlt századi racionális énekes
könyvre, gyülekezeti tagjaink egy része 
inkább vállalta a pénz- illetve botbünte
tést, sőt még az állásvesztést is, de ra
gaszkodott a régi, tartalmas, bár néha 
döcögős énekszövegekhez. És ma? Szá
mos gyülekezetünkben ott vannak a 
templomban az énekeskönyvek, hogy 
még azzal se kelljen vesződniök a hívek
nek, hogy a néhány dekás könyvet ma
gukkal vigyék. Bezzeg a fél kilós Új Zen- 
gedezőt büszkén és boldogan vitték ma
gukkal elődeink. Az énekeskönyv a 
Biblia mellett napi olvasmánya és erősí
tője volt a gyülekezeteknek. Ma sokan 
megelégszenek azzal, hogy a templom
ban kikészített könyvet veszik csak kéz
be, otthon már nem marad idő rá, főleg 
ha otthon nincs is énekeskönyv.

Hogy kedvet kapjanak híveink az 
énekeskönyvhöz, szükség lenne az éne
keskönyvhöz egy kézikönyvre, amiben 
az énekeskönyvtörténet, az énekek tör
ténete és a szerzők, fordítók, dallam
szerzők rövid életrajza is benne van. Re
formátus testvéreink ebben már meg
előztek. Igaz, hogy az ő kiváló 
szakértőjüket, Csomasz Tóth Kálmánt 
az egyház megbecsülte, míg nálunk azt 
a Schulek Tibort, aki képes lett volna 
egy ilyen könyvet összeállítani, illetve a 
munkatársakat hozzá megszervezni, ak
kori vezetőségünk félreállította és elné
mította. Ő az egyháznak nem kellett, az 
irodalomtudomány azonban értékelte és 
megbecsülte.

A kézikönyv beosztásához javaslom 
a következőt: I. Rövid, általános beveze
tő az egyházi énekről (kezdve az ószö
vetségi istentisztelettel). II. Luther Már
ton énekeskönyvei és a reformáció állás
pontja az énekléssel kapcsolatban. III. A 
magyar evangélikus énekeskönyvek 
története. 1536-tól napjainkig. IV. Jelen
legi énekeskönyvünk énekei. Azok ke
letkezési ideje, szerzője (fordítója, erede
ti kezdősora), rövid utalással az ének 
sorsára (kihagyás, átdolgozás). Ezt cél
szerűnek látnám teológiai korszakon
ként, és ezen belül magyar, középkori, 
német, csoportosításban. Az angolszász,

finn és skandináv énekeket külön-külön 
csoportban kellene sorra venni, mert 
nincs annyi, hogy ez a korszakos beosz
tás célszerű lenne. Függelékként termé
szetesen az énekeskönyv sorszámozása 
szerint kell felsorolni az énekeket, meg
jelölve, hogy a részletes ismertetés hol 
található.

A XVI. századi énekeskönyvek tör
ténetével kapcsolatban felhasználandók 
a reprint Huszár Gál -  és váradi énekes
könyvek kísérő szövegei. A Zengedezők 
és a Lelki Óra történetét -  tudomásom 
szerint -  még nem dolgozták fel. Erre 
vállalkozó kellene. A XIX-XX. századi 
énekeskönyvek és próbaénekeskönyvek 
történetét én feldolgoztam. Ugyancsak 
megvan a latin, magyar, német eredetű 
énekek feldolgozása is. Részben meg
van a finn és svéd anyag. Bár itt már 
több kiegészítés szükséges. Hiányzik az 
angolszász, dán, norvég, holland anyag 
és a gyermekbibliaköri énekek feldolgo
zása.

Ehhez a munkához kellenének 
munkatársak és valaki, aki a munkákat 
összefogja és a könyvet megszerkeszti. 
Természetesen a munkákban részt ven
nék.

Kóstoló a m unkám ból
131. Jöjj népek Megváltója -  Nun 

komm dér Heiden Heiland. Luther Már
ton. Az ambróziuszi „Veni redemptor 
gentium" feldolgozása. Luther valószí
nűleg a himnusz Müntzer Tamás féle 
feldolgozását akarta az ő jó énekével ki
szorítani. Alighanem 1523. ádventjén 
keletkezhetett, mert az 1524-es erfurti és 
Walther féle énekeskönyvekben már 
megvan. Míg Luther nagyon kímélete
sen bánt Ambrosius szövegével Gaál 
Mihály századeleji feldolgozása csak né
hány gondolatot tartalmaz Ambrosius- 
Luthertól, különben új (és gyengébb) 
éneket ír. Kár, hogy nem készült pontos 
fordítás.

150. Mennyből jövök most hozzátok 
-  Vöm Hímmel hoch, da komm ich her. 
Luther Márton. A szöveg első verse és a 
dallam egy régi népi körtánc szövege és 
dallama. A középkori betlehemes játé
kok néha a templomban (is) voltak s 
még 1520-ból is van adat, hogy az oltár 
előtt felállított jászolt az ifjúság körül
táncolta. Az ének valószínűleg 1533. vé
ge és 1535. elje között keletkezett, ami
kor már Luther gyermekei is inkább 
megérthették az éneket. Aligha téve
dünk, ha hitelt adunk a régi forrásnak, 
hogy ennek a szép karácsonyi gyermek
éneknek megírására Luthert saját gyer
mekeinek éneke és játéka ihlette. Luther 
azonban továbbmegy a játéknál és úgy 
tölti meg komoly tartalommal ezt a hit
vallásszerű éneket, hogy az mégis gyer

meki tud maradni. 1555-ben Triller Bá
lint átírta az éneket és bevezető verset írt 
hozzá. Ezt a változatot használták fel a 
katolikusok is. Református testvéreink is 
bevezető verssel használják. A magyar 
(evangélikus) szöveg több helyen is eltér 
Luther szövegétől. A 4. versnek szinte 
már semmi köze Luther énekéhez. Az 
ének meleg, gyermeki hangulata a ma
gyar szövegből elsikkadt. A dunántúli 
énekeskönyv 8-11. versét 305. szám 
alatt úrvacsorai énekként közlik. Ezek
ben lehet azonos gondolatokat találni, 
de az átdolgozás erős. Az új 2. versnek 
semmi köze Luther szövegéhez.

156. Jöjj, Isten népe, áldjuk őt - Lobt 
Gott ihr Christen alle gleich. Hermán 
Miklós (1480-15461). A születési év csak 
tájékozódási alap. Nürnberg közelében 
született és 1518-tól az észak-csehorszá
gi Joachimstal kántora. Az ugyancsak 
énekköltő Mathesius János ottani lel
késszel szoros barátságban élt. Számos 
prédikációját énekké formálta. Vala
mennyi evangéliumi perikópát énekbe 
foglalva adta ki 1560-ban. Ebben jelent 
meg énekünk is. Az eredeti 8 verses és 
Fil2. Krisztus-himnuszát követi. Már az 
Új Zengedezőben megvan a fordítása. 
1805-ben elrontják. 1911-ben Zábrák Dé
nes ennek alapján ír új éneket, de más 
dallamra. Most 5 versre rövidítve, de az 
eredetiben hív, prozódiailag kifogásta
lan formában énekelhetjük. Túrmezei 
Erzsébet fordítása.

41. Téged Úristen, mi keresztyének. 
Az ősi Te Deum Benczédi Székely István 
féle szövege. Benczédi Székely még fe
rencesként iratkozott be a krakkói egye
temre (1529). Hazatérte után Perényi Pé
ter birtokain volt. 1538. Szikszó, 1540 
Abaújszántó, 1544. Olaszliszka. A rek- 
torság után 1548-ban már lelkészként 
kerül Szikszóra, Göncre s ott Károli 
Gáspárnak volt lelkésztársa. Ekkor már 
a helvét irány híve. Művei káté, énekes
könyv, kalendárium, prózai zsoltárfor
dítás, világkrónika. Énekeskönyvének 
utolsó példánya az 1849-es nagyenyedi 
tűzvészben pusztult el. 1805-ben elron
tották a szöveget. Ezen Sántha Károly 
1911-ben valamit igazít. Most visszatér
tek az Új Zengedező szövegéhez, csak a
4. és 7. verset hagyják ki. Az elejét pon
tosan közlik, a végén már többet is iga
zítanak. Huszár Gál óta van meg éne
keskönyveinkben.

354. Rád bízom sorsomat. Csengey 
Gusztáv Adolf (eredetileg Csenge) 
(1842-1925.) Komáromban született, Ir- 
sán, Aszódon, Pesten, Sopronban, 
Nagykőrösön tanul. 1862-ben pesti teo
lógus, 1866-ban Jénában van. A követke
ző évben hazatér és Aszódon s. lelkész, 
majd tanár. 1886-ban az eperjesi teológia 
ószövetségi professzora. 1916-ban nyu-
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galomba vonul, Miskolcon hal meg. 
Költő és regényíró. Énekei is inkább val
lásos költemények, mint gyülekezeti 
énekek. A századvégi énekügyi viták
ban is hallatta szavát. Vallásos költemé
nyeit 1911-ben adta ki. Énekei már a Ko
vács Sándor féle énekeskönyvben 
(1901.) megjelentek. Most kimaradt a 2. 
és 5. vers.

486. Nagy Isten, ki a világot. Gyu- 
rátz Ferenc (1841-1925). Alsóbükön szü
letett, Sopronban tanult. 1866-ban Hallé
ban van. 1867-ben kővágóörsi s. lelkész 
és algimnáziumi tanár, 1868-ban Bele
den, 1872-ben Pápán lesz lelkész. 1887- 
ben dunántúli gyámintézeti elnök, 1893- 
ben esperes, 1895-ben püspök. 1916-ban 
vonul nyugalomba. Csendes, szelíd ter
mészetű lelkész, aki azonban a rendet is 
megkövetelte. Az egyházi irodalom kü
lönböző ágaiban tevékenykedett (agen
da, építő irodalom, prédkiációk, éne
kek). Az egyetemes énekügyi bizottság 
elnöke. Énekéből a szabványméretezés 
(egy oldal!) miatt kimarad a 2.3.6. vers. 
A 2. versben csak a kissé elavult honfi
szív kifejezést cserélik ki, a 3. versben 
már jóval több a változtatás. Kissé si
mább így és tartalmasabb azáltal, hogy 
nem a haza áld meg, hanem Isten.

Kiss János
Kapolcs

Mit tanulhatunk 
mi lelkészek 

Fóttól?
Nem könnyű ezeket a sorokat leírni. Vé
letlenül sem szeretném, ha írásom azt a 
látszatot keltené, hogy bárkit is „kitaní
tani" akarok, de az sem lenne jó, ha jelen 
gondolatok valamiféle reklámnak tűn
nének egy olyan munkáról, amely 
hosszú ideig -  finoman fogalmazva is 
nem állt a közegyházi érdeklődés közép
pontjában. Nem könnyű tehát írni, még
is megteszem -  két okból is. Egyrészt 
azért, mert elhangzott a kérés -  s nem
csak felénk, de más ifjúsági munkaágak 
elkötelezettjei felé - , hogy írjunk, a lelké- 
szi karnak használható információs 
anyagot. Másrészt pedig azért, mert mu
zsikusként, karvezetőként is elsősorban 
lelkész vagyok Fóton is, a Kántorképző fa
lai között is, ahol a zenei neveléssel 
együtt /mellett állandó kérdésem, ho
gyan kapcsolódhatunk legjobban a gyü
lekezetekben folyó munkához, hogyan 
lehetne a legoptimáisabb a gyülekezetek 
és a kántorképző tanfolyamok kölcsön
hatása. Ugyanakkor gyülekezeti lelkész
ként is kutatom, mit jelent nekem Szek- 
szárdon Fót hatása: gyerekek életében 
éppenúgy, mint az én szolgálatomban.

Fót tükörképe, vagy más módon fo
galmazva, kondenzált, kicsinyített mása 
mindenkori Egyházunknak, egyházi 
helyzetünknek. Hiszen minden tanfo
lyamon jelen van lelkész, szolgáló lai
kus, szolgálatra készülő fiatal, magas 
fordulatszámon ügyködő, és lassan, de 
szívósan tevékenykedő testvér. A körül
mények is általánosak: sok mindennek 
örülünk, ami rendben van, elkészült, 
vagy megújult, de sok mindent -  alap
vető dolgokat -  szeretnénk. Ezek azon
ban általában az álom kategóriájába tar
toznak. Örülünk, és szomorkodunk, re
pülünk, és bicegünk, adunk és kapunk, 
egyszóval: szolgálunk. Tesszük azt, ami 
a megbízatásunk.

Fót első számú tapasztalatai közé tar
tozik az, hogy nem kell megvárni, míg 
egy fiatal belenő a szolgálatba. Mély víz
be kell dobni, feladattal kell megbízni, 
olyannal, amihez fel lehet nőni. Azért 
lehet nyári szünidőben több száz fiatalt 
munkára bírni, mert úgy érzik, felada
tuk, küldetésük van. Apró, de a maga 
nemében fontos szolgálatuk. S az egy
házban a munka, a szolgálat mindig fel
emel.

Fótról hazakerült fiataljaimmal is ez 
a tapasztalatom. Akkor érzik magukat 
otthon a gyülekezetben, akkor érzik sa
játoknak a templomot, az Isten népének 
közösségét, amikor feladatot kapnak. 
Azt hiszem, nem az a legnagyobb baj a 
mai ifjúsággal a társadalomban, s az 
egyházban, hogy nem hajlandók aktí
van bekapcsolódni, hanem az, hogy 
nem kapnak testreszabott feladatot, 
megbízatást. Tudom, sokkal kevesebb 
baj van egy egyhelyben ülő emberrel, 
mint egy izgő-mozgó gyerekkel. De az 
újat kereső, helyét kutató, tenni akaró 
hallatlan kincseket és értékeket hozhat -  
ha a maga színével kibontakozhat. En
nek persze az a feltétele, hogy a hazaté
rő, Fóton „felhevült" fiatal kapjon teret a 
szolgálatra, s ne hideg zuhany várja őt 
otthon. A meg-nem-hallgatás, az érdek
telenség, a nem-törődömség, az igényte
lenség hidegzuhanya.

Amit egy fiatal egy két vagy három
hetes kántorképző tanfolyamon akku
mulál, az hallatlan segítség lehet egy lel
késznek, áldás a gyülekezetnek. De 
használni, s jó értelemben kihasználni 
kell. Vonatkozik ez zenei területre éppen 
úgy, mint lelki munkára, vagy szere
tetszolgálatra.

A legkisebb kezdőt is, aki esetleg 
csak egy szólamban tud még játszani, 
szolgáltassuk meg gyülekezeti alkalmon! 
Aki komolyabb zenei tanulmányokat 
végzett, adjunk lehetőséget arra , hogy 
kamatoztathassa tudását. Számtalan 
gyülekezeti alkalmon adhatunk nekik 
feladatot. S nemcsak hangszer mellett, 
de énektanításban -  gyülekezeti bibliaó
rán éppen úgy, mint gyermekmunká
ban. A fóti „szent felpörgetés" után ezt 
bírják még lendülettel, de ha a lendület 
elvész, nehéz újra megtalálni.

Ehhez kapcsolódik, hogy a „fóti

mentalitás" mindig közösségi munkára 
tanít. Tanfolyamainkon oly mértékű a jó 
értelemben vett összezártság, egymásra
utaltság, hogy az kialakít az emberekben 
egy természetes igényt és készséget a 
„team"-munkára. Igaz ez előadók kö
zött éppen úgy, mint a hallgatókkal kap
csolatban. Úgy hiszem, nekünk mai ma
gyar lelkészeknek ez igen tanulságos. 
Mind történelmi helyzetünk, mind pe
dig a burkolt klerikális gondolkodás 
leszoktatott minket arról, hogy meg
osszuk tennivalóinkat laikusokkal, gyü
lekezetünk tisztségviselőivel, fiatalok
kal, vagy gyermekekkel. Tudom, hogy 
az utóbbi időben ennek nem volt igazán 
hagyománya, s főleg a falusi gyülekeze
tekben nehéz erre kérni, nevelni, szok
tatni embereket. Mégis el kellene kezde
nünk, hogy hosszú távon a közösségi 
szolgálat modellje felé haladjunk. Akkor 
is, ha az ilyen jellegű munkának az elő
készítése, kialakítása sokkal több időt 
vesz igénybe, mintha valamit csupán 
magunk végeznénk el. De megéri a 
többlet fáradság. S ehhez a kezdésben 
lendíthet a fóti példa és segíthetnek a 
kántorképzőben csoportmunkához szo
kott hallgatók.

Az elmúlt nyáron a Mandák Intézet 
a zenei tevékenység mellett egy kis „li
turgikus műhellyé" alakult át. Míg az esti 
áhítatok az énekeskönyv 17-es liturgiája 
szerint zajlottak, addig a reggeli áhíta
tok „menetrendje" nap mint nap más 
volt. A tervezéskor több szempontot vet
tünk figyelembe: keressünk minél több 
módot az ige interpretálására, vonjunk 
be minél több embert az alkalmak kiala
kításába, szoktassuk rá hallgatóinkat az 
istentisztelet előkészítésének fontos 
munkájára és mindenkori örömére. Az 
éppen szolgálatban lévő lelkész nap 
mint nap maga köré gyűjtött négy-öt 
fiatalt, akikkel sokféle ötletet összeadva 
kialakították a másnapi reggeli áhítat 
rendjét, felosztották a szolgálati „szere
peket". Voltak, akik az egész egyszerű 
meditáció formáját választották, voltak, 
akik dramatizáltak egy-egy történetet, 
néhány csoport több zenével, mások 
több csenddel készítették elő az ige be
fogadását.

Néhányan a mozgás néma, de kife
jező eszközét használták fel, ismét má
sok a hangok sokszor megdöbbentő 
vagy felrázó világának eszközeihez 
nyúltak. De minden eszköz arra szol
gált, hogy megértsük Isten szavát, ko
molyan vegyük az imádság lehetőségét, 
megéljük a Krisztusban kapott új közös
séget.

Akik részesei voltak e munkának, s 
akik „élvezték" e munka gyümölcsét, 
azok megtanulták, mit jelent komolyan 
előkészíteni a szolgálatot, mit jelent a 
változatosság a keresztyén kegyesség
ben és istentiszteleti életben, s -  ahogy 
ez az utólagos beszélgetésekből kiderült 
-  megtanulták jobban becsülni és jobban 
érteni a kötött, állandó rendű istentiszte
leti formákat is. Hiszen az új utak kere-
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sése ráébresztett minket arra, hogy még 
messze nem ismerjük meg Ágendánk 
rendjeinek rugalmasságát, lehetőségeit.

S hogy mindez állandó téma volt 
Foton mutatja azt is, hogy a zenei neve
lés, a szakmai képzés alapja is mindig a lelki 
munka volt. „Hogyan tudunk szünidő
ben ilyen intenzív programra összetar
tani gyerekeket?" -  kérdezte egy látoga
tóba érkezett német lelkészházaspár. 
„Mivel tudjuk lekötni őket, mi a csábító 
erő itt egy mai fiatal számára?" Gyüle
kezetben is sokat gondolkozunk ezen, s 
a médiák világában megpróbálunk sok
féle csábító eszközt bevetni, hogy elér
jünk embereket, és csak óvatosan mer
jük „becsempészni" a speciális monda
nivalónkat, az evangéliumot. 
Pingpong-asztal, videó, játékok -  sok
szor teljesen félreértett szerepet kapnak. 
Fót egyik titka: mindennek középpontja a 
lelki munka. Az Ige köré szeretnénk gyűj
teni a fiatalokat, hiszen abból feltölte- 
kezve rájönnek a szolgálat értelmére, 
fontosságára. Nem kell, nem szabad 
szégyelnünk a lényeget, minden egyhá
zi szolgálat kiindulópontját. A friss, az 
élő Ige a máshoz szokott, sokszor érzé
ketlennek, talán cinikusnak titulált ifjú
ság számára is vonzerő ma is.

Így válik a tanfolyamok csúcspont
jává, s sokszor életre szóló élménnyé az 
utolsó heti Biblia-verseny, amely játék, de 
egyben halálosan komoly esemény, hi
szen az élet Igéjének megismeréséről, 
értéséről adunk számot.

Végül arról szeretnék szólni, hogy 
Fót igényességre tanít. Elsősorban úgy, 
hogy tanfolyamainkon mind a közösségi 
munkákban (énekkar, énektanulás, elmé
letoktatás), mind pedig az egyéni tenniva
lókban (hangszeres tanulás) magasabbra 
tesszük a mércét, mint az az adott fiatal 
számára elérhető volna. S ennek célja az, 
hogy ne csak az „előbányászható" jöjjön 
elő, hanem legyen mihez felnőni. Isten 
szolgálatában mindig a legjobbra van szük
ség, jobbra annál, mint amit saját erőnk
nél, tehetségünknél fogva meg tudnánk 
tenni. Ez nem az elérhetetlen hajszolása, 
hanem a szolgálat méltóságának meg
adása. Magunkkal, gyülekezeti feladata
ink elvégzésével kapcsolatban, s a laiku
sok szolgálatba állításakor is ez lehet az 
alapállás.

Ez az igényesség azonban ne csu
pán évi három hét jellemzője maradjon. 
A Fótról hazaérkezett fiatalok találkoz
zanak otthon igényes elvárásokkal, buz
dítással a tovább tanulásra, és az aktív 
szolgálatra. Csak néhány hete fejeződött 
be az augusztusi kántorképző tanfo
lyam. Sok-sok élmény van bennem, sok
mindenről kellene még írnom. A fenti 
sorok csak néhány töredéket jeleztek ab
ból, mire tanít engem -  s taníthatja kolle
gáimat -  Fót nagyszerű lelkülete. Közel 
másfél évtiezde tanítok Fóton. Több mint 
másfél évtizede tanulok Fóttól.

ifj. Hafenscher Károly

Karizmatikus
mozgalmak

Mielőtt folytatnám a különféle vallási cso
portok, közösségek bemutatását, meg kell 
jegyeznem, hogy a Lelkipásztorban közölt 
rajzos spektrum-bontás szinte teljesen 
használhatatlan. Az eredeti rajz logikája 
nem érvényesült a másolaton. Lemaradt a 
gyülekezetek számának jelzése, néhány 
adat pontatlan, pl. a Hit Gyülekezete nem 
300, hanem 3000 fős. A közölt rajzon a 
satírozás, az egyes felkezetek „színbeli” 
jelölése teljesen értelmetlen. Nem tudni 
miért ugyanolyan sűrűségű a 20-22000-es 
babtista egyház feltűntetése, mint az alig 
100 fős mormon egyházé.1

A két történelmi „kis-egyház”, a bap
tista és a metodista mellett, a balról feltün
tetett karizmatikus egyházakat mutatnám 
be. A legkiegyensúlyozottabb, („tradicio
nális”) Evangéliumi Pünkösdi Közösség
től a pillanatnyilag legszélsőségesebb Hit 
Gyülekezetéig. Természetesen csak váz
latról lehet szó. Nem részletes elemzést 
adok most sem, hanem szubjektív megíté
lést.

Azt gondolom, nemcsak az én tapasz
talatom, hanem lelkésztestvéreimé is az, 
hogy gyülekezeti munkánkban ma a kariz
matikus kérdés a legégetőbb. Az igétől 
megérintett, tudatos hitbenjáró híveink el
bizonytalanodnak, ha kapcsolatba kerül
nek valamelyik karizmatikus csoporttal. 
Úgy vélik, ott jelen van Isten ereje, ott tör
ténik valami nagyszerű. Azt gondolják, 
hogy mi, a történelmi egyházakban élők 
valamiről lemaradtunk. Egy hideg-rideg, 
lélektelen struktúrához ragaszkodunk, és 
lemondunk a győzelmes keresztyén élet 
erejéről és csodás megtapasztalásairól. 
Ezért többen otthagyják gyülekezeteinket 
és kilépnek az egyházból. Több mint 10 
évvel ezelőtt ezekkel a kérdésekkel ma
gam is viaskodtam, és őszintén kerestem 
rá a választ. Egy új lelki ébredés lenne ez 
a mozgalom...? Ha igen, akkor nem sze
retnék belőle kimaradni -  mondtam. Ma 
már, látva ennek a mozgalomnak a „torzu
lásait”, a kérdésemre is választ kaptam.

Mozgalomról írok, holott az u.n. „ka
rizmatikus” mozgalom irányzatok, cso
portok szinte megszámlálhatatlan seregét 
jelenti. A „karizmatikus” -  gyűjtőfoga
lom. Amiben egyek: a keresztyén ember
nek részesednie kell a Szentlélekkereszt- 
ségében. Ennek nyilvánvaló jele a 
glosszolália. (Józanabb pünkösdi mozgal
makban nem kizárólagos érvényű ez a 
jel!) Vannak akik a Szentlélek-keresztsé- 
get az újjászületéssel kapcsolják össze. 
Mindegyik mozgalom és közösség vallja a 
karizmák szükségességét, mégpedig első
sorban a különleges, „az isteni erőmeg
nyilvánulásainak” jelenlétét az egyházban

1 A szerkesztőségünkbe beérkezett kézirat táblázat

(1. Kor 12,6). Magukat a teljes evangéli
um hirdetőinek is nevezik, mert az a véle
ményük, a történelmi egyházakban hirde
tik ugyan az evangéliumot, de az Úr nem 
erősíti meg az igehirdetést a nyomában já
ró jelekkel (Mk 16, 15-20).

A karizmatikus mozgalomnak egy 
vékony rétege a történelmi egyházakon 
belül marad. Úgy vélem leginkább a kato
likus karizmatikusokra áll ez a megállapí
tás. Egyébként is ők lehetnek a legtöbben. 
Még VI. Pál pápa idejében a Szent Péter 
székesegyházban 10.000 katolikus kariz
matikus találkozott a pápával és a misét 
maga VI. Pál celebrálta. Úgy tudom, azóta 
ezek a találkozások bizonyos rend
szerességgel folytatódnak. Magyarorszá
gon 1989-ben megjelentettek egy folyói
ratot is „Marana tha” -  a Szentlélekben 
való megújulás katolikus lapja-címmel. 
Szegeden, a Szent Gellért Egyházi Kiadó 
gondozásában jelenik meg. Evangélizáci- 
ós folyóiratnak szánják.

A református egyházban van egy lel
készekből álló szerény karizmatikus cso
port, akik tanulmányukkal jelentkeztek a 
Theológiai Szemlében. Magyar evangéli
kus lelkészről csak egyről tudok, aki a 
mozgalom embere lenne. Ismeretes azon
ban, hogy Finnországban elég jelentős 
azoknak az evangélikusoknak a száma, 
akik karizmatikusoknak vallják magukat.

A karizmatikus „ébredésen” belül 
igen sok a szélsőséges irányzat. Ezek ki
vétel nélkül külföldi eredetűek. Igen ne
héz Figyelemmel kísérni őket, mert hivata
losan nem szerveződnek meg. Magukat 
spontán mozgalmaknak tartják. Mostaná
ban kettőt ismertem meg ezek küzül. Egy 
baptistáktól elszakadt kis csoporton ke
resztül az u.n. „Imádság Háza” mozgal
mat. -  „ökumenikus hálót kell szőni a vi
lág köré, hogy senki el ne vesszen, s a há
lón ki ne hulljon. Ennek egyetlen módja, 
hogy ki kell jönni a vallási közösségekből, 
egyházakból, s az Imádság Háza kereté
ben fonni-szőni ezt a hálót.” Ha jól emlé
kezem, valamelyik amerikai evangélista 
prófétai látása áll e mögött a mozgalom 
mögött. A másik hasonló jellegű csoport 
egy bizonyos Patrik Schörer címét adja 
meg Németországban. Nagy lelkesen ter
jesztenek egy csapnivaló, primitív fordítá
sú kis könyvecskét Horst Schaffranektől. 
A címe: „Fogja valaha egy testvér a saját 
hittestvérét szeretni?” Állításuk lényege: 
az Új-Szövetség csak helyi gyülekezetét 
ismer. Ezért minden városban vagy falun 
ott kell hagyni az egyházakat és közössé
geket, és egyetlen gyülekezetben kell élni. 
-  „Ma sok szervezeti törvény (szabályzat) 
uralja a gyülekezetei, így a gyülekezet egy 
parázna. Ő engedelmeskedik ugyan az Úr
nak, de csak másodsorban. Elsősorban az 
organizációnak (a szervezetnek) engedel
meskedik, szolgáinak, annak szolgáinak 
és vezetőinek.” -  Ez a karizmatikus „vad
hajtás” még a pünkösdi ébredést is megfe
nyegeti: „Minden csodálatos áldások a 
karizmatikus mozgalomban szintén föl 
fognak hagyni, ha a kóstolóit a Szent Szel
lemnek egy bizonyos irányba akarják
numerikus hiányosságai miatt (tech. szerk.)
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kényszeríteni.” Ez a bizonyos veszélyes 
irány Schaffranek úr szerint „a vallási fe
lekezet szűk területe”. A jellemtelen ebben 
az egész agitáló mozgalomban az, hogy 
valójában maga akarja integrálni a külön
féle csoportokat, s ezzel létrehozni egy 
újabb „igazi bibliai egyházat”.

S most lássuk nagyon röviden az áb
rán jelzett közösségeket.

-  Evangéliumi Pünkösdi Közösség. 
Magyarországon a legkiegyensúlyozot
tabb karizmatikus felekezet. Köztudott, 
hogy az újkori Pünkösdi Mozgalom 1906- 
ban kezdődik, amikor Los Angelesben egy 
néger prédikátor W. J. Seymour igehirde
tés közben nyelveken szól. Még 1906-ban 
Amerikából átkerül Európába a mozga
lom, a metodista Thomas B. Barrat révén, 
aki az oslói városi misszióban szolgál. 
Magyarországon Györköny és Tolna terü
letén, az Amerikából hazatért Lerch János 
(1923) kezdi meg működését, majd 1926- 
ban Bakonycsemyén Mihók Imre, 1927- 
ben Kispesten Rároha Dávid. Mindketten 
ugyancsak Amerikából települtek vissza. 
A mozgalom az 1930-as évek közepétől 
szervezeti és személyi nézetkülönbségek 
miatt megoszlik. Tomi József vezetésével 
megerősödik az u.n. .Pünkösdi Gyüleke
zetek Szövetsége”. Amikor működésüket 
1939-ben betiltják, az evangélikus, baptis
ta és metodista egyházon belül kapnak 
menedéket. Innen van, hogy a Dózsa 
György úti pünkösdista imaházban éve
ken át evangélikus istentiszteletet is tartott 
a Fasori lelkész. Ma ez a legnagyobb pün
kösdi közösség a közel 5000-es létszámá
val. Gizella úton van a központjuk. Igen 
jelentős külföldi -  főként svéd -  segítséget 
kaptak és kapnak. Központi épületük és az 
újabban épült imaházaik igen modemek 
és korszerűek. Ózdi gyülekezetükkel éve
ken át kapcsolatban álltam. Sajátos kariz
matikus nézeteik soha nem kerültek elő. 
Szolgálataik semmiben nem különböztek 
a baptista lekész igehirdetéseitől.

Évek óta, itt a Gizella úton kap helyet 
Bereczky Sándor gyülekezete. Bereczky 
volt református lelkész, aki befolyása ré
vén több fiatal teológust és debreceni 
gimnazista diákot vont be a karizmatikus 
mozgalomba. A konfliktus a református 
egyház vezetői és Bereczky Sándor ill. hí
vei között végül is szakadáshoz vezetett. A 
Bereczky csoportot csak közvetve isme
rem. Előttem ismeretlen az ok, amiért nem 
csatlakoznak a helyet adó pünkösdi kö
zösséghez.

-  Magyarországi Szabadkeresztyén 
Gyülekezet. Jelentős karizmatikus csoport 
ez is. Lendületükkel, frissességükkel, ele
ven külföldi kapcsolataikkal, évekig meg
határozói voltak a magyarországi pünkös
di mozgalomnak. Számos -  könyvei révén 
ismert-személyt hívtak magyarországi 
szolgálatokra. (Nicki Cruz, az indonéz 
evangélista Ney, s talán első alkalommal 
Joni is a vendégük volt.)

Debrecenben 1924-ben Sándor János 
és Varjas János -  az utóbbi fiatal orvos, 
kiváltak a református egyházból. Megala
kítva csoportjukat, sokáig illegalitásban 
működtek. 1948-ban Marozsán János vet

te át a közösség vezetését. Budapesten 
1941-ben három orvos, dr. Mézes Zsig- 
mond, dr. Boda Domonkos és dr. Szilágyi 
Pál, valamint 15 orvostanhallgató ugyan
csak megalakított egy közösséget. Ők vol
tak a „Kedd-estések” vagy egyszerűen 
csak „Keddiek”. Mi idősebbek jól emléke
zünk rájuk, ismertük őket. Kezdetben 
egyáltalán nem voltak karizmatikusak. 
Sőt, a dr. Kiss Ferenc által vezetett Ke
resztyén Testévrgyülekezethez akartak 
tartozni. Személyi okok miatt azonban ez 
meghiúsult s később a debreceniekhez 
csatlakoztak.

A Tiszántúli Szabadkeresztyén Gyü
lekezet dr. Mézes Zsigmondot választotta 
meg országos vezetővé, aki ezt a tisztet 
1974-ig viselte is. Azóta Marozsán János 
a lelkész-elnök, a főtitkár pedig Mézes 
László a budapesti gyülekezet vezetője. 
Ők voltak a híres „hőgyesendrések”. T.i. 
hosszú éveken át a Hőgyes Endre utcai 
unitárius templomot bérelték és ott tartot
ták összejöveteleiket. Felépült a Szugló 
utcában az imaházuk és odaköltöztek át.

Dr. Mézes Zsigmond az országos ve
zetői tisztből magánéletének rendezetlen
sége miatt bukott ki. Igen bonyolult hatal
mi harc eredménye volt ez. A Szabad Ke
resztyén Gyülekezetben ezek a belső 
feszültségek 1986-ban, Kopasz Jenő evan
gélista eltávolítása kapcsán ismét felizzot
tak. Kéziratban birtokomban van ennek a 
belső válságnak az anyaga. Nem tudok 
örülni az abban olvasottaknak. Termé
szetesen a benne említett tényeket sincs 
módom ellenőrizni, nem is akartam soha. 
Ez a dokumentum azonban fontos abból a 
szempontból, hogy híveink közül, akik 
kapcsolatba kerülnek ilyen közösségekkel 
-  és viszonyítanak, összehasonlítanak - , 
az az érzés támad, hogy egy tökéletes, egy 
igazi közösségre találtak. Míg az egyház
ban marakodás, hatalmi harc, karriervágy 
van, addig lám, ezekben a felekezetekben 
megvalósul az igazi testvéri közösség és 
együttélés. Ez egyszerűen nem igaz. Meg 
kell értetni „elkábult" híveinkkel, hogy a 
tökéletes egyház csak illúzió. Kegyelemre 
szoruló bűnösök maradunk. Számomra 
mindennél visszataszítóbb, amikor a 
Szentlélekre és állandóan az Úrra hivat
kozva egyéni ambíciókat, rejtett emberi 
vágyakat akarnak igazolni és érvényesíte
ni.

A debreceniek megalapították az 
OMEGA Kiadót. Kiadványaik már kapha
tók könyvárusoknál, ő k  rendezték egyéb
ként májusban a debreceni „Eurovision” 
missziós konferenciát.

-  Őskeresztyén Apostoli Egyház. 
Teológus koromban ismertem meg őket, 
az egyháztörténeti tanszék ,elekezet-ku- 
tató” csoportjának a keretében. Akkor, a 
pesti gyülekezet prédikátorával személyes 
kapcsolatba kerültem. Ebben a közösség
ben hallottam először .nyelveken” imád
kozni. S itt szembesültem a pünkösdi ke
gyesség gyakorlatával is. Ezt az emocio
nális, szenvedélyesen felfűtött hangulatú 
keresztyénséget azelőtt nem ismertem. 
Magyarországon ezt a felekezetet a négy 
Sárkány-testvér alapította: Mihály, Zoltán,

Győző, Lajos. Egyházuk tagja az Apostoli 
őskeresztyén Európai Tanácsának és az 
Egyházak Világtanácsának is. (!)

A többi karizmatikus egyháztól jel
legzetesen eltérő tanításuk nincs. Talán az 
úrvacsora kap náluk nagyobb hangsúlyt, 
mint másutt. Etikai kérdésekben igen szi
gorúak, különösen a válás dolgában. Emi
att még lelkészüktől is megvonták a szol
gálat jogát. -  Az én benyomásom, közvet
ve szerzett tapasztalataim alapján az, hogy 
ez a közösség megfáradt és elerőtlenedett.

-  Élő Isten Gyülekezete. Zöme Buda
pesten és Bicskén van és az észak-dunán
túli országrészben, valamint Pest és Heves 
megyében. Lődi Lajos az 1920-as évek 
végén az adventista egyházból kiszakadva 
alapította. Hitelveiben az adventista tano
kat ötvözte pünkösdista tézisekkel. Pl. a 
szombatot ünnepük. A Lődi által életrehí- 
vott csoportokat 1930-ban Baumann Béla 
szervezi meg Élő Isten Gyülekezete né
ven. Missziójukról nemigen tudok. Har
mincnyolc évvel ezelőtt én az Almássy-té- 
ren látogattam egy Élő Isten Gyülekezetét. 
Mindig érdekeltek a felekezettel kapcso
latban a szociális szempontok is. Kikből 
áll a gyülekezet? Milyen réteget ragadott 
meg, ért el a missziója? Itt az Almássy-té- 
ren akkor az volt a benyomásom, hogy a 
piaci árusok közösségébe kerültem. Ezt 
nem pejorative említem. Kíváncsi lennék, 
hogy 38 év után, hogyan alakult ennek a 
közösségnek az összetétele.

-  Hit Gyülekezete. Rendkívüli mó
don felgyorsult terjedésük, vidéken is erő
teljesen hódítanak. Ennek a sikeres expan
ziónak oka, egyfelől az óriási mértékben 
felszított küldetéstudatukban van. Más
részt a velük foglalkozó cikkek, tudósítá
sok, filmek akarva-akaratlanul is propa
gandát csinálnak mellettük. A rádió több
ször közvetített róluk riportműsort. A 
Rock-térítő című „A drog helyére beült a 
Szentlélek” alcímű film, amelyet Xantus 
János rendezett, mellettük agitált. A film, 
Pajor Tamás muzsikus megtéréséről készí
tett dokumentum, aki ma a gyülekezet tag
ja. Legújabban pedig Vitézy László készí
tett videó-filmet a Hit Gyülekezetéről. 
Pillanatnyilag pénzügyi akadályai vannak, 
ami miatt a filmet még nem tették át mo
zifilmre, és nem játsszák a filmszínházak
ban.

Rendkívül aktív üzleti és missziós te- 
vékenységet folytatnak. Budapesten sok 
könyvárusító standjuk van, szinte minden 
jelentős helyen. A Deák-téren pl. kettő is 
van. Könyveket adnak ki. Folyóiratukat az 
Új Exodust magas technikai színvonalon 
jelentetik meg. Szerkesztése profi munka 
Igen sok értelmiségi fiatal csatlakozik 
hozzájuk.

Az 1989 áprilisában kiadott hitvallá
suk tételei világosak és tiszták. (Termé
szetesen akkor, ha figyelmen kívül hagy-  
juk az u.n. karizmatikus „váltanokat”). 
Igen nehéz észrevenni és felfedezni ben
nük azokat a nüanszokat, amelyekben ott 
lapul a torzulás veszélye, vagy amelyek 
valójában gyakorlatuk teológiai alapját 
képezik. Pl. azt írják: az istentisztelet 
egyik célja, -  „a gyülekezet szellemi és
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fizikai szükségleteinek ellátása a Szent 
Szellem ajándékainak működése által (pl. 
gyógyulásokért, szabadulásokért, anyagi 
áldásért való ima)”. Ez a látszólag elha
nyagolhatónak tűnő zárójeles megjegyzés, 
igen erőteljesen érvényesül a gyakorlatuk
ban. Házi, csoportimaóráikon azért kö
nyörögnek, hogy Magyarországon az 
övék legyen az első Rolls-Royce autó és 
ők építhessék fel az első 10.000 férőhelyes 
templomot. Erről személyesen számolt be 
nekem egy fiatalember, aki otthagyta őket, 
mert ezt egyszerűen már nem tudta tovább 
elviselni. Egyébként ez a tény köztudott 
azok előtt, akik ezzel a gyülekezettel 
elemzőén foglalkoznak.

Ez pontosan megfelel Paul Yonggi 
Cho gyakorlatának is, akinek Dél-Koreá- 
ban hétszázezer lelkes gyülekezete van. 
Nem egyháza! Gyülekezete! A Hit Gyüle
kezete szellemileg ennek a mozgalomnak 
a testvére. Perszonális kapcsolatokat is ki
építettek Koreával. Ahhoz, hogy a Hit 
gyülekezetét jól megértsük el kell olvasni 
P. Y. Cho Negyedik dimenzió c. könyvét. 
Ebben a teológiában egyfelől ötvöződik a 
keleti autogén tréningek és transcendentá- 
lis meditációk rejtett, „Krisztianizált” 
gyakorlata, másfelől egy sikerre orientált, 
amerikanizált, managerman szemlélet. A 
sikeres megtapasztalások titka szerinte az, 
hogy teremtő módon el kell képzelni egy- 
egy szituációt és hinnünk kell a kimondott 
szó teremtő erejében.

A meghökkentő ebben az egészben 
csak az, hogy Jose Silva Agykontrollját 
vagy méginkább a második kötetet a Gyó
gyíthatsz !-ot olvasva kiderül, hogy mind
ezeket a csodákat, gyógyulásokat el lehet 
érni mindenféle hit és vallás nélkül is. Ér
demes lenne szinopszist készíteni P. Y. 
Cho és Jose Silva könyvei alapján. Döb
benetes párhuzamok adódnak!

A csodáktól és az u.n. erőmegnyilvá
nulásoktól elámuló híveinknek erre fel 
kellene hívni a figyelmét. Maga P. Y. Cho 
említi a könyvében: „Koreában sokan fog
lalkoznak jógával, és jóga-meditáció által 
betegeket gyógyítanak. A japán eredetű 
szokagakkai mozgalom összejövetelein 
sok gyomorfekélyes beteg gyógyult meg, 
a süketek visszanyerik hallásukat, némák 
megszólalnak és vakok nyerik vissza a 
szemük világát”. Természetesen ezeket 
ördögi megnyilvánulásoknak nevezi Cho. 
Azt kell mondanom nekem is: nem lepőd
nék meg, ha a magyarországi Hit Gyüle
kezet megkapná a Rolls Royce autót és 
felépítenék a 10.000 férőhelyes templo
mot. De ez számomra nem isteni igazolás
nak tűnik. Sokkal inkább emlékeztet Sel
ma Lagerlöf Antikrisztusára, az aracoebeli 
csodatévő Krisztus szoborra. Ezrek és ez
rek zarándokolnak segítséget kérve, kí
vánságaikat elsorolva a kegyhelyre, míg 
egy alkalommal a plébános hirtelen moz
dulattal megüti a szobrot. Annak fejéről 
legurul az aranykorona az oltár lépcsőjére. 
Sápadtan emeli fel a lelkész, mert a koro
na belső peremén ez a véset áll: Az én or
szágom E világból való.

Ezt minden bántó szándék nélkül 
írom. De fel kell tennem a kérdést: hol van

ezekben az imákban az alázat? Hol van a 
kérő imádságot imádsággá tévő mondat? 
Legyen meg a Te akaratod! Nekem ezek 
az imák „ráolvasásnak” tűnnek. Egyene
sen szó-mágiának.

A fentebb leírtak ellenére sem tarto
zom azok közé, akik azonnal hüpage sata- 
nast kiáltanak erre a gondolkodásra és 
gyakorlatra. Jelenleg úgy látom, hogy 
amint a fizikai testünknek is megvannak a 
maga törvényszerűségei, úgy a szellemi 
életünknek is meglehetnek ezek a tör
vényei. Ezeket a törvényszerűségeket is
merve, kifejlesztve, vagy felerősítve, bi
zonyos eredményekre juthatunk el. A pszi
choszomatikus kapcsolatok az orvosi 
vagy pszichológiai gyakorlatban ismertek. 
Miért ne lehetne feltételezni hogy bizo
nyos -  talán évezredek óta ismert -  meto
dikákkal, éppen úgy, ahogyan gyermekko
runkban a nap sugarait fókuszáltuk egy 
lencsével, szellemi energiáinkat is „össze- 
gyűjthetjük”. Nem ilyesmi pl. a levitáció? 
Tudom, hogy gondolataimmal vitát és el
lenkezést váltok ki sokakban. Ha azonban 
meg akarjuk érteni a mai divatos, a csodák 
produkálására irányult vallásos gyakorla
tot, akkor nem szabad elriadnunk attól, 
hogy végiggondoljuk a szokatlan lehető
ségeket is. Az előbb említett gondolatsor 
lényege tehát: sok csodásnak vélt jelenség 
lehet, hogy nem más, mint teremtésbeli 
adottságunk törvényszerűségeinek felis
merése és alkalmazása, önmagában tehát 
sem nem jó, sem nem rossz. Azzá teheti a 
szándék amire a jelenséget felhasználom. 
Vagy valóban eszköze lehet, mind az iste
ni, mind a démoni cselekvéseknek.

Ezzel a magyarázattal valójában nem 
tettem egyszerűbbé ezeknek a „csodák
nak” a dolgát. Így is van. Valójában én 
kerülöm a csodákat. Természetesen, hi
temből következik, hogy nem vonom két
ségbe, Isten tehet és tesz is csodát. De az 
a nagyhangú, hallelujázós „csoda-hadjá
rat” amit a karizmatikus mozgalom képvi
sel, bizony igen-igen óvatossá tesz. Mi
lyen erő és indulat áll a jelenségek mö
gött? Ugyan ki tud ezekben eligazodni?! 
Jézus világosan utal rá, hogy az utolsó 
idők egyik kétségtelen jele az, hogy hem
zsegnek a csodák. S azok olyan „isteniek” 
lesznek, hogyha lehet akkor még a vá
lasztottak is bedőlnek ezeknek. De hiába a 
nagy csodakampány, azt mondja majd az 
Úr nevében csodákat tevőknek: nem is
merlek titeket. (Mt 7. 21-23.) Az közis
mert, hogy Jézus csodái jelek voltak a 
messiási volta mellett. Tehát a csodákat 
Jézus nem önmagáért a csodákért tette. Ő 
azt akarta, hogy szavának, igéinek higgye
nek az emberek. Szinte türelmetlenséget 
érzek ki ebből a mondatából: „Ha nem 
hisztek is nekem, higgyetek a cselekede
tekben, hogy felismerjétek és tudjátok: az 
Atya énbennem van és én az Atyában”. Jn 
10.38.)

A sok csodára ácsingózó hívünknek 
fel kellene erre hívni a figyelmét. Ha sze
retni akarja Jézust, akkor elsősorban ne 
csodákat várjon tőle, hanem vegye komo
lyan a szavait. „Aki szeret engem, az meg
tartja az én igémet”. (Jnl4,23). S ehelyütt

Jézus a Szentiélekről beszél! Nem azt 
mondja, hogyha szeretsz a Szentlélek lát
ványos csodáját fogod megtapasztalni, ha
nem ha komolyan veszed a szavam, az 
Atyával együtt szállást veszünk benned. A 
legnagyobb csodát élhetjük át!

Ez az igen szubjektív, nagy kitérő lát
szólag elvisz a tárgyamtól. Valójában arról 
írtam eddig is. A Hit Gyülekezetét -  ahol 
a karizmatikus mozgalom szinte minden 
szélsősége együtt van -  nem értem meg 
másként.

Régebben úgy gondoltam, egy vallási 
csoportot elsősorban azon lehet megmér
ni, mit és hogyan tanít a golgotai kereszt
ről, Jézus válságáról. Ma már világos 
előttem, hogy a dolog összetettebb. Nem 
egy-egy részlet az árulkodó, hanem vala
hol az egész úgy ahogy az összeáll és 
megvalósul. Bibliásan: a gyümölcs az 
árulkodó. A praxis pietátis, s az a közössé
gi, egyházi élet, amit kialakítanak és meg
élnek.

Ha a Hit Gyülekezeténél ezt a gyü
mölcsöt vizsgálom, bizonyos dolgokon 
feltétlenül el kell gondolkodnom. A Vitézy 
László filmjében többek között egy hívő 
édesanya és édesapa panaszait halljuk. A 
hit gyülekezet elszakította tőlünk a fiun
kat. Ez a panaszuk. A filmankéton termé
szetesen elhangzott ennek , a fiú részéről 
az élő cáfolata. Igen ám, de drámai volt, 
hogy ott ült a sorokban az idős Uzoni há
zaspár és Joób Olivér özvegye, akik 
ugyancsak „élőben” felállva tanúskodtak 
megrendítő módon arról a szeretetlen tá
volságtartásról, amit fiuk, leányuk részé
ről tapasztalnak mind a mai napig. A ka
tedrán kint ülő Uzoni Péter a gyülekezet 
egyik pásztora évekkel ezelőtt evangéli
kus levelező teológiai hallgató, mosolyog
va próbálta megmagyarázni szüleik indo
kolatlan érzékenységét. De számomra 
mindennél beszédesebb volt, hogy felesé
ge, legalább húsz méter távolságra ült az 
édesanyjától, s a több órás együttlétünk 
alatt nem ment oda hozzá!

Hitvallásukban a tanítványság feltéte
lei között első helyen ezt olvassuk: ,A hí
vő életében Jézus Krisztus legyen a kö
zéppont, (szüleinél, rokonainál és önma
gánál is jobban ragaszkodjon Hozzá)”. 
Erről az önmagában nagyon igaz állás
pontról a gyakorlatban derül csak ki, mi
lyen torz, szeretetlen magatartást fedez.

A Hit Gyülekezetét Németh Sándor 
(korábban katolikus levelező teológus) 
hívta létre. Egy ideig a Bereczky csoport
hoz tartozott, talán ott jutott hitre is. Ezt 
nem tudom pontosan. De mint a karizma
tikus mozgalomban oly gyakran, mindig 
vannak, akik a Lélek vezetésére és irányí
tására hivatkoznak, korábbi közösségüket 
elhagyják és újat alapítanak. Számomra 
nyitott kérdés marad minden osztódva 
szaporodásnál, hogy mennyi volt az elkü
lönülésben az ambició és mennyi a Lélek?

A felekezet erősen politizál. Lehet, 
hogy a meglehetősen sok értelmiségi mi
att. Szinte társadalmi küldetéstudattal ren
delkeznek. Amit folyóiratuk első számá
ban be is jelentettek. ,A  politikai alterna
tív mozgalmakhoz, pártokhoz való
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kapcsolódásunkkal (Jelenleg főként az 
SZDSZ-el kialakult együttműködésünk
kel) az a célunk, hogy ne elszenvedői, ha
nem alakítói legyünk a társadalomnak, hi
szen keresztény hitünk gyakorlására is ez
zel a nyitottsággal teremthetünk jobb 
körülményeket.”

A tagokat sejtekre bontva gondozzák. 
A gyülekezetnek több pásztora van. Né
meth Sándor a vezető-pásztor. Ezekben a 
lakásokon tartott összejöveteleken be kell 
számolniok minden jelentős eseményről, 
kapcsolataikról. Fegyelem alatt állnak. 
Hetente három, esetleg még több alkatom
mal is „mozgatják” a híveiket.

Befejezésül álljon itt Németh Sándor 
.Jézus vére” igehirdetés-sorozatából, an
nak a résznek a közlése, ahol és amiben 
tulajdonképpen a sorozat kulminál. Az 
u.n. „szellemi harc” részletét hozom, ezt a 
gyakorlatot „pozitív megvallásnak” is ne
vezik. Az igehirdetési sorozatot megjelen
tették kazettán. Sajnos az átírás nem érzé
kelteti az alkalom hangulatát, atmoszférá
ját. A szöveg azért szaggatott, mert a 
jelenlélvő több száz ember szinte minden 
szót, minden mondatot kórusban megis
métel. A részlet meglehetősen hosszú, de 
nem akartam rajta sokat rövidíteni, mert 
ez a szellemi harc pontosan illusztrálja 
mindazt, amit eddig írtam. A stíluson ne 
lepődjünk meg, a stílus mindig maga az 
ember.

„Bátrak legyetek, azt mondja az Úr! 
Halleluja! Halleluja! Halleluja! Jézus! 
Halleluja! Imádkozzunk tovább! Hallelu
ja! Lóri karaba dáre doktaéza... (ez egy
szerűen leírhatatlan szöveg). Halleluja! 
Kérjük Jézus vérét. Mondjátok: az elmém
re, Jézus vére megtisztítja az elmém olyan 
lesz mint a nap. Ámen! Isten dicsőségével, 
bölcsességével, tudományával. Jézus 
megtisztítja fejemet: a butaságból, bo
londságból, felejtésből. Halleluja! Isten 
értelme raktározódik ebbe a koponyába! 
Áldd meg a fejedet! A Jézus nevében áldd 
meg a fejedet. (A-jelenlévők fejükre teszik 
feltehetőin a kezüket.) Megáldalak fejem! 
Légy áldott! Légy egészséges! Légy ép! 
Légy tiszta! Légy okos! Légy bölcs! Hal
leluja! Lóri karaba dáre doktaéza... Lóri 
karaba dáre doktaéza... Halleluja! Ámen! 
Hatalom van a beszédetekben! Amit ki
mondotok magatokra, az pozitív módon is 
működik. Ha negatív dolgokat mondasz ki 
a testedre, azt mondod, hogy csúnya va
gyok, akkor a mondattól még csúnyább le
szel. Ha azt mondod magadnak, hogy szép 
vagyok, akkor a mondattól még szebb le
szel. A szavak, mondatok teremtenek. Az 
önmagunkra is hat, másokra is hat. Jó vé
leménnyel legyetek magatokról. Csinos 
ember vagyok! Szimpatikus ember va
gyok! Mondjad! Halleluja! Mondjad Dön- 
ci! Oké! Halleluja! Szép ember vagyok! 
Mondjátok! Véget vet a rossz -  vélemé
nyeteket széjjel dönti a jó -  Ámen! Csinos 
ember vagyok! A legjobb keresztény va
gyok a világon! Szeretem az Urat! Áz Úr 
is szeret engem! Halleluja! Csak ilyen 
megvallásokkal tudod gyógyítani az elmé
det. Érted?! A negatív véleményeket kiik
tatod az életedből és pozitívvel alkothatsz,
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mert az Isten pozitív Isten. És az elméden 
keresztül is átárad, hajó módon gondolko
dói magadról. Ámen?! Azokról amiről azt 
mondtad, hogy az neked nem megy, nem 
sikerül, azt most mondd meg, hogy sike
rülni fog. Nem tudom, hogy milyen dolog
ban vagy. Ha például szegénységben vagy, 
akkor azt mondd, hogy sikerülni fog ebből 
kikerülni, az adósságból. Sőt, bővelkedni 
fogok. Ha visszaestél bűnbe, akkor mondd 
meg magadnak, sikerülni fog ebből a bűn
ből teljesen megszabadulnom. Mert Jézus 
vére megtisztít! Halleluja! Ha nem tudtál 
eddig férjhez menni. Hallottad?! Hallottad 
mit mondtam?! Ha eddig nem tudtál férj
hez menni, vagy megnősülni, akkor -  s 
kérted Istentől - akkor mondjad magad
nak: menni fog ez, sikerülni. Halleluja! Ó, 
a fejembe belenyilalt valami nagy éles, 
mintha kapával vágtak volna a fejembe. 
(Németh Sándor felkiáltása). Testvéreim! 
Ha te valamit kértél, abban higgy, hogy 
megkapod azt. Ámen! Ha kértél egy jó 
férjet -  ez Isten akarata. Ha kértél egy jó 
feleséget -  ez is Isten akarata. Ámen! Ha 
már kérted, akkor azt mondjad, hogy meg
lesz. Ámen?! Menni fog! Nem látod ma
gadat tíz év múlva vénlánynak. Ámen? 
Hanem egy boldog szép feleségnek, aki a 
lovagja karján csak üget. Halleluja! (Nagy 
nevetés, taps, közbekiáltások). Látod az 
egészséges gyerekeket, a szép otthonodat. 
Most tervezd el s egyből beleviszi Isten az 
áldásába. Ámen? Vannak itt emberek akik 
azt mondták, hogy nekik lakásuk soha 
életbe’ nem lesz. Lesz! Azt mondja az Úr! 
Halleluja! Ámen? Hiába kértek valamit, 
ha közben már lemondtatok róla. Lesz! 
Lesz autóm! Lesz! Szép nyugati márkájú, 
aki azt akarta. Nem bűn! Halleluja! De 
bármilyen hiányzik! Ámen?! Azzal kap
csolatban reménységed legyen, hogy meg 
lesz. És azt mondja a Biblia, hogy akik az 
Úrra várnak, azok nem szégyenülnek meg. 
Halleluja! Halleluja! Lóri karaba dáre 
doktaéza... Jőőőőjj Szentlélek, jőőőjj Jé
zus, imádunk, szeretünk tégedet Uram, Te 
csodálatos nagy Isten vagy, Te vagy a leg
csodálatosabb! Ámulatra méltó vagy 
Uram! És ámulatra való méltóságodat 
hozd le közénk, hogy ámuldozzunk, bá
muljunk. Dicsőségedet, nagyságodat gaz
dagságodat, hogy az igazak kívánsága 
mind beteljesedjen.

Jézus vérével vedd el Atyánk a házról 
is, az egész házról a gyalázatot, Vedd el a 
Jézus vérével. Jézus nevében megtörjük a 
szidalmat, a kritikákat, becsmérléseket, 
káromlásokat, káromkodásokat. Jézus ne
vével, Jézus vérével leromboljuk ami kör
bevette ezt a házat, a falakat. (A gyüleke
zeti házról van szó!) A kerítés mellől is 
elhagyjátok. Padlást, plafont is elhagyjá
tok. Fejebúbjukat is elhagyjátok, vállukat 
is. Minden egyes embert. Élhagy a bűntu
dat, a bűnérzés, kárhoztatás. Jézus vére! 
Jézus vére megszerezte számodra a bűn- 
bocsánatot. A gyülekezetnek is bűnbocsá- 
nata van a Jézus vére által. A varázslásokat 
is leromboljuk, az emberektől jövő szidal
mat. Jézus vére tisztítsa meg a gyülekeze
tet. Halleluja! Tessék, folytassa mindegyi- 
kőtök a szellemi harcot, mert szellemi

harc, amit most csinálunk.
(Hosszabb szünet után folytatja). Hal

leluja! Látom tudjátok már „a Halleluja- 
szünetet”. (Nevetés, közbekiabálás, ő ma
ga is nevet). No! Halleluja! Mondom! És 
utána ti is hangerővel. Ordítani nem kell, 
de határozottan mondjátok utánam! (itt ol
vassa a 91. zsoltárt, az 5. versnél megáll 
...) Nem félek! Nem félünk! Nem félünk! 
Nem félünk! (Hangosan kiabál). Azok is 
mondják, akik félnek: nem félünk az éj
szakai ijedtségtől, a repülő nyíltól. Nap
pal. Tudjátok, hogy mi a repülő nyíl? No 
mi? Gonosz beszédek, amivel gyaláznak, 
becsmérelnek, szidalmaznak. Azok a ne
gatív beszédek, amelyek a személyisége
met össze akarják zúzni. A hitedet a re
ménységedet, az áldásaidat össze akarják 
zúzni benned.

Nem félünk! Ámen! Halleluja! 
Ámen! Dögvésztől, mely a homályban jár, 
döghaláltól amely .. itt be lehet helyette
síteni halálos betegségekkel. Nem félek 
rákbetegségtől, aidstől, persze ne légy ho
moszexuális. Aids betegségtől nem félek, 
rákbetegségtől nem félek, bármilyen be
tegség amitől félsz: balesettől, katasztró
fától, nem félek, influenzától nem félek, 
rákbetegségtől nem félek. Elmebetegség
től, őrültségtől nem félek! Álljon meg a 
menet! Itt egy pillanatra... vannak-e a te
remben olyan személyek, akiknek ilyen 
szólás-mondásuk volt: jaj megőrülök, jaj 
megőrülök. Testvéreim átkokat mondta
tok ilyenkor magatokra. (Leeresztett drá
mai hangvétel). Többet ne tegyétek! 
Ámen? Saját magadra mondott átok. Nem 
mondd: jaj megőrülök, jaj kiborulok! Mert 
ha ezt mondod, azt fogod csinálni. Nem 
bírom tovább! Ezeket a kifejezéseket egy
szer és mindenkorra felejtsd el és azt 
mondd ezek helyett: mindenre van erőm a 
názáreti Jézus Krisztusban, aki minden 
erővel megerősít engem. Én egy kicsit két 
igét toldottam egybe, de szabadságom van 
ehhez. De minden erővel megerősít en
gem. Bírni fogom?! Bírni fogom! Józan 
maradok? Ép maradok? Eszemnél mara
dok? Eszemnél maradok! Ámen? Meg va
gyok róla győződve, hogy nagyon sok ér
telmi problémánknak az ajtót a félelem 
nyitja, hogy az emberek félnek az őrült
ségtől és állandóan mondják: jaj megőrü
lök, jaj megőrülök. Nem bírom tovább, ki
borulok, ezt nem lehet bírni! Ámen?

Ezeket a mondatokat vessétek le ma
gatokról. Ámen? Halleluja! Mert akkor hi
ába áldjuk magunkat, meg egymást, ha
közben ilyen dolgokat mondunk. Ámen? 

..."
Úgy gondolom, a kiértékelést min

denki önmaga elvégezheti.

Pintér Károly



Tanít az egyháztörténet...

Botta István: Dévai 
Mátyás, a magyar Luther

Igazán hézagpótló könyv jelent meg a hazai reformáció törté
netéből. Az egyháztörténetet kedvelőknek pedig egyszerre ko
moly tanulmány és „csemege” is.

Ki volt Dévai Mátyás? Mondhatjuk-e, hogy ő volt a „magyar 
Luther”, aki a „lutheranizmus pestisét” hazánkba hozta, ha élete 
végén „elhajlott”? Ezzel a súlyos kérdéssel néz szembe a könyv 
szerzője és világos, egyértelmű, cáfolhatatlan választ ad rá.

„Dévai úgy látszik, valamilyen közvetítő nézetet (média sen- 
tentia) vall, eközben inkább emberi magyarázatokra támaszkodik, 
mint az írásra...” - írja róla Stöckel Lénárd 1544-ben. Voltaképpen 
ebből a mondatból, és az eperjesieknek ezügyben írt levelük 
Luthertől jött válaszából indult el lavinaként a hír Dévairól. Lut
her ezt írja az eperjesiek kérdésére: „Egyébként, amit Dévai Má
tyásról ötök, azon nagyon csodálkozom, mivel nálunk is annyira 
jó híre van, hogy nekem magamnak is nehéz hinnem üástoknak.” 
így született meg az állítás: Dévai eltért lutheri hitétől.

A mai napig ezt vagy hitetlenkedve fogadtuk, vagy fájlaltuk, 
vagy hallgattunk róla -  tisztelet a kivételnek -  vagy nem akartuk 
elfogadni. Bottá István azonban bátran szembenézett a kérdéssel, 
mélyre ásott kutatásában, és a félreértést tisztázta is.

Figyelemre méltó az a fejezet is, ahogyan kezdettől a XIX. 
századig végigkíséri a „hírt”, ahogyan az egyre inkább dagad, s 
már-már kiderül, hogy a lutheri reformációt két „német” (Stöckel 
és Hontér) hozták be, míg a szakramentarizmust a „magyar” 
Dévai. Ebből lett még később az az állítás, hogy a lutheranizmus 
a „német ” vallás, míg a kálvinizmus a .magyar”. De a hír még 
tovább is erősödött Dévairól: titokban zwingliánus volt és mint 
szenior csak azokat engedte közelében szolgálni, akik ezeket a 
tételeit aláírták! Igen figyelemre méltó, hogyan tud a hír valaki 
háta mögött, vagy halála után terjedni -  már a történelemben is.

Az említett hír egyik alaptétele az lett volna, hogy Dévai 
Baselben is járt, itt kapott volna más hatást. Botta kutatásai kimu
tatják, hogy nem is volt ott, de ez nem perdöntő. A másik tény, 
amire a hír támaszkodott: a nagyváradi tételek fogalmazása. 
Ezekben a tételekben Dévai „közelebb áll Zwinglihez és társai
hoz, mint Lutheréhez, és a lutheránuskodó Calvinuséhoz és Me- 
lanchtonéhoz” -  írják róla. Pedig ezekben az 1544-ben üt vitaté
telekben is világos, hogy vitatkozik a katolikus transsubstantiatio 
és ugyanakkor a református elszellemesítés ellen is.

Miről van hát valójában szó? Az úrvacsorával kapcsolatos 
eleváció kérdéséről. Luther sokáig megtartotta, nem akart változ
tatni, ebben a nem lényeges kérdésben, nem a „felmutatás” ha
nem a hitre hívás és intés miatt. 1544-ben azonban megjelenik 
egy füzete: „Kurzes Bekenntnis vöm heiligen Sacrament”, ebben 
az elevációról bejelenti, hogy miután egyházai már előbb is el
hagyták, „mi is ehhez akartuk magunkat tartani és nem akartunk 
külön eljárást követni olyan dologban, ami magában véve szaba
dos és a lelkiismeret veszedelme nélkül megtartható vagy nélkü
lözhető.” Ezt egyébként eddig is vallotta a katolikus áldozattannal 
és a rajongókkal szemben is kétfrontos harcában. Ezt a „breve 
scriptumot” hozta haza Dévai és maga is elhagyta az elevációt, 
hogy az úrvacsorát elválassza a szentségimádás jellegétől, erről is 
ír egyébként a nagyváradi tételek egyikében. Innen indulhatott a 
félreértés, s dagadhatott a hír, Dévai elhajlott, pedig hát ebben is 
és végig -  bátran mondhatjuk haláláig -  Luther hű tanítványa 
volt.

Hozzá kell tennünk Botta Istvánnak egy bevezető szép mon
datát mindehhez: „Tanulmányomban csupán a történelmi igazság 
keresése vezetett s nem valamiféle felekezetieskedés”.

Köszönjük a szerzőnek, hogy nemcsak Dévainak állít méltó 
emléket, hanem a reformáció egyik legégetőbb kérdését, az úrva
csoráról szóló tanítást is felidézi és végigjárja. Könyve izgalmas, 
mint a nyomozás, ugyanakkor logikus és tárgyszerű, pontosan

úgy ír, ahogy egy történésznek kell. Amikor könyvét megköszön
jük és ajánljuk is, meg kell jegyeznünk, hogy a könyv az Ordass 
Lajos Baráti Kör kiadásában és azon belül a „Keresztyén Igazság 
- Új folyamai” füzetek sorában jelent meg.

Keveházi László

Mi is volt az a „Luther 
Márton Intézet”?

A második világháború után hamarosan nyilvánvalóvá lett, hogy 
az egyház újjáépítése nem jelentheti az egyház háború előtti életé
nek, intézményeinek, munkamódszereinek a felújítását. Új felté
telek, változott körülmények között kellett kialakítani az egyház 
egész életét és szolgálatát. így jött létre 1949. őszén az egykori 
Luther Otthon helyiségeiben az evangélikus egyházegyetem Bu
dapest, Üllői út 24. sz. alatti székházában a Luther Márton Intézet.

A Luther Otthon evangélikus főiskolai és egyetemi hallgatók 
jól felszerelt otthona volt. Első igazgatója Vidovszky Kálmán 
után Kuthy Dezső egyetemes főtitkár vette át s folytatta a háború 
alatt is az Otthon vezetését. Színvonalas, elit intézmény volt. Nem 
csupán azért, mert különkonyhával rendelkezett s étkezésnél fe
hér kesztyűs altisztek szolgáltak fel az asztalok mellett, hanem 
azért is, mert az evangélikus értelmiség jómódú családjai küldték 
ide fiaikat tanulmányaik végzése idejére. Hogy milyen lehetett a 
Luther Otthon élete, arról régi lakói tudnának beszámolni.

A második világháború után az Otthon fenntartása anyagi 
nehézségekkel küzdött, noha berendezése nem pusztult el a fővá
ros ostroma idején. A ,fordulat éve” után állami rendelkezés 
szüntette meg a működését. A vidékről Budapestre induló diákok 
új életformája a „népi kollégiumokban” bontakozott ki. Üresen 
maradt egyházi intézményünket az akkor egyházi élet igényeinek 
megfelelelő munka céljára kellett felhasználni. Dr. Reök Iván az 
OLSZ elnöke, későbbi egyetemes felügyelő Groó Gyula és De- 
zséry László javaslatára kezdeményezte Luther Márton Intézet 
címen tanulmányi központ létesítését. Elgondolásukhoz jelentős 
indítást adott az 1947-ben munkáját megkezdő „ökuménikus In
tézet” a svájci Bossey-ban, amelynek egyik fő célkitűzése a „lai
kusok mozgósítása ” volt. Ott szerzett tapasztalatairól Benczúr 
László számolt be a Lelkipásztorban. Már az Intézet létesítését 
megelőzően két tanfolyam is indult a meglehetősen leromlott 
állapotú helyiségekben gyülekezeti (laikus) munkások képzésére. 
Dezséry László az egyetemes közgyűlés elé terjesztett beszámo
lójában (1949. március 15.) így fogalmazta meg e tanfolyamok 
„végkövetkeztetését”: „Az egyháznak újra tanító egyházzá kell 
lennie. Az ébredés mai szakaszában a megtértek továbbnevelése 
az ébredés és az egyház létkérdése. A laikusok mozgósítása a 
problémák megoldásához segít.

Dr. Reök Iván egyetemes felügyelővé választás után jó érzék
kel úgy látta, személyesen kell találkoznia valamennyi lelké
szünkkel, hogy közvetlen beszélgetés formájában közösen tisz
tázzák az Egyezmény megkötése után egyházunkra váró felada
tok megoldásának módját. 30-30 lelkészt hívott meg két napos 
ankétokra. Elhelyezést, ellátást a közben átalakított és tatarozott 
Luther Intézet nyújtott szobáival és berendezésével. Az első anké- 
tot 1949. október 18-19-én rendezték. Némi iróniával „Fejtágító 
tanfolyamoknak” nevezték az ankétokat. Valójában heves viták 
színterei voltak. Valamennyin részt vettek püspökeink: Turóczy 
Zoltán, Szabó József, Vető Lajos és Kemény Lajos püspökhelyet
tes. A vitaindító előadásokat Dr. Reök Iván és Groó Gyula, De
zséry László, sajtókérdésekben Korén Emil, az Intézetben kiala
kuló munkáról pedig Benczúr László tartotta, akit 1949. szeptem
ber 29-én kelt levelével bízott meg az egyetemes elnökség az 
igazgatói feladatok ellátásával.

Már az ankétok megrendezését megelőzően, de azokkal pár
huzamosan is laikus gyülekezeti munkások képzésére indultak
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tanfolyamok. Az Intézet, amellett,hogy a fővárosban tartózkodó 
vidéki lelkészek számára kedvezményes áron biztosított szállást, 
hamarosan tanulmányi központtá alakult. Az Intézet igazgatója 
már előzőleg is az országos gyermekmunka szervezője, a gyer
mekbibliakör vezetők havonta megjelenő folyóiratának szerkesz
tője volt. Ebben az időben kapott megbízatás a fővárosi evangé
likus egyetemi hallgatók lelkigondozására (munkájában elődje 
Dezséry László volt).

A Luther Márton Intézet így a főiskolások között végzett 
egyházi szolgálatnak is központjává vált. A fóti kántorképzést 
megelőzően s azt egyben előkészítve otthont adott az Intézet az új 
kántorképzés számára is. Az egyházi tanítóképzők államosítása 
után több cikk foglalkozott az Evangélikus Élet hasábjain kántor
képzésünk jövőjével. Közöttük Rezessy Lászlóé és Peskó Zoltáné 
is. Peskó Zoltán a fasori evangélikus gimnázium zenetanára és a 
fasori gyülekezet kántora volt. A gimnázium államosítása után 
nem tudott zenetanárként elhelyezkedni. Biológia szakra képez- 
tette át magát. Kevés óraszáma lehetővé tette, hogy tulajdonkép
peni szenvedélyének a zeneoktatásnak élhessen továbbra is. 
Mády Zoltán és Dezséry László, valamint Kemény Lajos püspök
helyettes ösztönzésére vállalta kántori tanfolyamok vezetését. Így 
vált az Intézet az új evangélikus kántorképzés bölcsőjévé s adott 
indítást és mintát ahhoz, hogy majd Fóton egy újabb bölcső 
ringhasson mindmáig.

Néhány sajátos adománnyal megáldott ember is az Intézet 
falai között talált otthonra. Mindenek előtt Olt (Weiss) Vilmos, 
volt kőszegi lelkész nevét kell megemlíteni. Ő az egyházunkba 
betért zsidók és a szekták vonzásába került emberek lelkigondo
zására érezte magát elkötelezettnek. Az egyik „laikus-munkás” 
tanfolyamon résztvett Dömötör Katalinnal, mint hűséges munka
társával, hetente több alkalommal tartottak bilbiaórát szépszámú 
részvétellel. Olt Vilmos a Reök Iván által meghívott lelkészek 
számára is tartott evangelizáló erejű előadásokat a zsidómisszió 
kérdéseiről. Egyik ilyen előadását a Lelkipásztor közölte. Biblia
óráinak résztvevői közül később többen bekapcsolódtak az Inté
zet laikus munkásokat képző tanfolyamába is pl. a zsidó szárma
zású Kemény Nándor festőművész, fasori presbiter feleségévéi és 
nővérével együtt. Olt Vilmosnak külön irodája volt az Intézet- 
ben.Evangélizációs szolgálatával a főiskolások körébe is részt 
vett az egyik Gyenesdiáson rendezett nyári főiskolás konferenci
án.

Később a Dr. Szalay Károly orvos által vezetett iszákosmentő 
misszió bibliaórái is az Intézet falai közé húzódtak. Tevékeny 
munkatársa volt Roszik Mihály akkor budavári segédlelkész.

A laikus gyülekezeti munkásokat képző tanfolyamokat a 
szükségtől indítva szervezte az Intézet. Megrendezésüket két je
lenség segítette. Az egyik az evangelizáció és a háború utáni 
vallásos érdeklődés mozgalommá növekedése, a másik a társada
lom életének heveny átalakulásával kapcsolatos. Számtalan eddi
gi munkahelyét vesztett, új munkahelyét nem találó ember az 
egyháznál, gyülekezeténél próbált elhelyezkedni. Általában több 
szabad idővel rendelkeztek az emberek, a fiatalok is. A tanfolya
mok alapfokú képzés kialakításával kísérleteztek, mind tartalom, 
mind módszer tekintetében. Tehát nem valami speciális munka 
végzésére készítették fel a résztvevőket. A figyelmet mégis első
sorban a gyermekek és az ifjúság felé irányították. A bibliai törté
netek eleven, evangelizáló elbeszélésének módját sajátították el 
az un. „Jung-módszer” segítségével. Alapozásul szolgált az üdv
történeti vonalat kiemelő bibliaismeret minimális bibliai föld
rajzzal és kortörténettel. Az egyház tanításának vázlatos ismerete 
a Kis Káté öt nagy témája alapján. Gyermeklélektani ismeretek is 
sorra kerültek, szerény mértékben, gyakorlatiasan Dr. Kada Judit 
és Dr. Gyökössy Endre Írásainak segítségével. A kántori tanfolya
mok résztvevői ugyanezzel az anyaggal foglalkoztak. Itt a litur
giai és himnológiai ismeretek nyújtottak többletet. Egyháztörté
net tanítására csupán az énekszerzők, Luther életének és munkás
ságának bemutatása kapcsán került sor. Mai szemmel nézve 
kezdetlegesnek találjuk az akkori oktatói-nevelői munkát. A 
visszajelzések mégis arról tanúskodtak, hogy nem volt hiábavaló. 
A résztvevők életkora és előképzettsége tekintetében jelentős kü
lönbségek mutatkoztak, a velük való foglalkozás gyakorlatias 
célkitűzés mégis integrálni tudta őket az evangélium alapján.

Laikus gyülekezeti munkások képzésére eleinte önálló tanfo
lyamokat tartottunk két-három hetes időtartalommal. Naponta át
lag 10-15 résztvevővel. A kurzus ünnepélyes vizsgával végződött.

Ezeken egyszer Reök Iván, majd Kemény Lajos elnökölt. Írást is 
kaptak a tanfolyam résztvevői. Anyakönyvet fektettünk fel róluk 
s ez Országos Levéltárunkban nyert később elhelyezést.

Később a kántori tanfolyam résztvevőit is bekapcsoltuk a 
„laikus tanfolyamok” munkájába. Zeneileg Peskó Zoltán foglal
kozott a kántorképzősökkel. Egy zongora, egy bérelt pianinó és 
több harmónium biztosította a gyakorlást. Peskó nézete szerint 
zongorajátékkal kell megalapozni a harmónium s később az orgo
najátékot. Egyénileg foglalkozott mindenkivel. Néha Rezessy 
László és egy zenetanámő jött segítségére pl. szolfézsoktatással. 
A résztvevők között előképzettség és képesség tekintetében nagy 
eltérés mutatkozott. Legtöbben nullpontról indultak. Csupán pél
daképpen érdemes megemlíteni, hogy az első tanfolyamon kánto
ri oklevelet nyert Trajtler Gábor és Kuncz Salamon hartai paraszt
ifjú, Kalavszky Olga (jelenleg is a szarvasi Ótemplomi gyüleke
zet kántora) és Himes János sámsonházi parasztifjú. Trajtler 
Gábor Dezséry László segítségével elvégezhette az orgonaszakot 
a Zeneművészeti Főiskolán, kitűnő eredménnyel. Kuncz Salamon 
a hartai gyülekezetben kántori állást kapott s a gondnoki teendők 
végzésével is őt bízták meg. Két békéscsabai lány az Intézetben 
szerzett oklevéllel hiványos állást kapott a kis-templomban. Az 
1950 ádventjén szétküldött intézeti körlevélre több volt tanítvány 
válaszolt. Ostfiasszonyfáról pl. Erős Sándor ezt írta többek kö
zött: „Szeptember 24. óta rendes kántori szolgálatot végzek a 
gyülekezetben. Tanítom az ifjúsági és a gyermekénekkart. Az 
ádventi vasárnapokon a gyermekek énekeltek és sokkal nagyobb 
hatást gyakoroltak a hívekre, mint a felnőtt énekkar... Kántori 
javadalmamra nincs pillanatnyilag fedezet. A karácsonyi ünne
pekre nagytiszteletű úrtól kaptam 100 db a gyermekbibliakör kis 
kórusától ugyancsak 100 db cigarettát.” -  Reisinger Teréz Her
ceghalomról írt leveléből: „Lassan 3 hónapja, hogy elkerültem az 
Intézetből... A karácsonyi ünnepeken való egymás utáni szerep
lés, úgy látom, megedzett, a lámpaláz grafikonja már egész keve
set mutat.” -  A kántorképzősökkel olykor a fővárosi gyülekezete
ket is felkerestük. Énekkel, beszámolóval, bizonyságtétellel szol
gáltunk.

A főiskolásokkal péntek este bibliaköri öszejövetelt tartot
tunk, vasárnap délután pedig a legkülönbözőbb témákról beszél
getve jöttünk össze. A témák közül kiemelkedett Erdély kérdése 
és Dosztojevszkij alakja. Járosi Andor és Karamazov Aljosa sze
mélyes ismerősünkké vált. 20-30 diák vett részt az együttléteken. 
Nagyobbrészt mérnöki és orvosi pályára készülők. 5-10 különbö
ző időben az Intézetben lakott. A kintlakók gyakran jártak be s 
résztvettek az esti áhítatokon is. A főiskolás közösségből „nőtt 
ki” a flanellográfos gyermek-evangelizációk országos utazó mun
kása, Sátori Tilda is, miután nem vették fel az egyetemre. Az 
Intézetben lakott amikor nem a vidéket járta. Az 1950-es körlevél 
közlése szerint már 130 gyülekezetét látogatott meg. Munkáját a 
főiskolások nemcsak imádságukkal, hanem a flanellképek elké
szítésével is támogatták. Bucház György összecsukható állványt 
szerekesztett és több színes flanell hátteret festett meg a hozzájuk 
tartozó bibliai történetek figuráival együtt. Nagy Elemér építész
mérnök hallgató -  csupán saját gyönyörűségére -  négyszólamú 
énekkart szervezet és a Cantate Domino énekeit tanította be. 
Körlevél útján tartottunk kapcsolatot a vidéki főiskolásokkal. Ve
lük Dezséry László régebbi munkájára támaszkodva tudtunk 
összeköttetésbe kerülni. Közösen készítettük elő a nyári konfe
renciákat Gyenesdiáson. Ezeken átlag 60-80 főiskolás vett részt.

Az Intézet működését anyagilag az egyetemes egyház bizto
sította költségvetésileg. Az igazgató szolgálati lakást kapott az 
Üllői úti egyházi épületben. Javadalmának egy részét -  a főisko
lások között végzett lelkipásztori szolgálatra való tekintettel -  a 
fővárosi gyülekezetek biztosították.

A tanfolyamok bentlakói, a vendégszobákat igénybe vevő 
vidéki lelkészek szerény mértékben járultak hozzá befizetéseikkel 
az Intézet üzemeltetéséhez. Étkezési lehetőséget a közeli Ráday 
utcában működő Protestáns Menza biztosított a vékonypénzű ta
nulóknak. A menzát még egyetemi lelkészsége idején Dezséry 
László hozta létre s vezette míg a Déli Egyházkerület püspökévé 
nem választották. -  Az országos gyermekmunka központja az 
Intézet keretében, de annak költségvetésétől függetlenül műkö
dött. Sátori Tilda flanellográfos evangelizációs szolgálatát anya
gilag az önkéntes megajánlások és a flanellográfok kölcsönzésé
ből befolyt pénz biztosították. Az Intézettől lakást kapott.

Az Intézet első lakói azok az egyetemi hallgató lányok vol
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tak, akik az ugyancsak Dezséry László által létesített otthon meg
szűnte után itt találtak elhelyezést. Amikor Teológiai Akadémiánk 
Sopronból a fővárosba költözött hat teológánk az Intézet lakója 
lett. Kezdettől fogva egyetemi hallgatók és tanfolyamokon részt
vevők laktak az Intézetben. Társadalmi szempontból nagyon kü
lönböző rétegekhez tartozó huszonéves fiúk és lányok voltak 
valamennyien. Idejüket teljesen szabadon osztották be. Napi élet
rendjüket az órák látogatása, a tanulás gyakorlása és a közös esti 
áhitat időpontja szabta meg. Maguk alakították ki az együttélés 
rendjét. Kirívó konfliktusokra nem került sor. Az Intézet ottho
nukká vált. Az Intézet igazgatója elsősorban lelkipásztori jelenlé
tével őrködött a jó renden.

Az épület első emeletén vendégszobák és irodák voltak, kö
zöttük Dr. Mályusz Elemérnek, az egyetemes levéltárosnak az 
irodája. A második emeletre kerültek a tantermek és a lakószobák. 
Az első emeleten a konyhához három tágasabb helyiség is kap
csolódott. Ezeket népesebb együttlétek alkalmával használták. 
Dyenek voltak az egy-két napos konferenciák, amelyeken egy- 
egy karizmatikus személyiség (Sréter Ferenc, Ágoston Sándor, 
Szerb Anna) körül csoportosuló közösségek tagjai vettek részt.

Az Intézet saját rendezésében is szervezett különböző témák
kal foglalkozó értekezleteket. Az egyházi képzőművészet kérdé
seivel foglalkozó értekezleten pl. Schulek Tibor, Groó Gyula, ifj. 
Pőhle Károly, Tichy Kálmán, Lühnsdorf Károly, Nagy Elemér, 
Tillai Ernő és mások vettek részt. Az országos gyermekmunka 
evangélikus és református vezetői (Madarász, Gyökössy) egész
napos értekezlet keretében tartottak tapasztalatcserét. A Jó Pásztor 
misszió a keresztyén-zsidó párbeszédet szorgalmazó egy hetes 
esti előadás sorozatot rendezett Groó Gyula és Éliás József terve
zete alapján. -  Mályusz Elemér javaslatára a főváros evangélikus 
történészei jöttek össze (Mályusz, Kossányi, Paulini, Kom
játhy,Wellmann, Gyapay, Sólyom, Wiczián stb.) egy délután. Tá
jékoztatást kaptak egyetemes levéltárunkról és arról beszélgettek, 
miként segíthetnék az egyháztörténeti kutatómunkát.

1949. októberében az Evangélikus Élet is közölte négy püs
pökünk (Turóczy, Szabó, Vető és Kemény Lajos püspökhelyettes) 
körlevelét, amelyben közölték, hogy egyetemes egyházunk a volt 
Luther Otthon helyén új tanulmányi központot létesített Luther 
Márton Intézet címen. A körlevélben többek között ez olvasható: 
„Az Intézet létesülését sok előzmény készítette elő. Az evangéli- 
záció megindulásával, a gyülekezetek ébredésével mind jobban 
előtérbe került egyházunkban a nem-lelkészek (laikusok) szolgá
lata. Az ébredés Lelkének kiáramlása megtapasztaltatta velünk, 
hogy Isten a kegyelmi ajándékok gazdagságával tud megajándé
kozni minket, hogy Krisztus teste épüljön meg elvilágiasodott 
gyülekezeteinkben. ” „Felkészült munkásokra van szükség, mert 
az aratnivaló sok...” „Az egyház és az állam szétválása következ
tében létrejött közjogi helyzet és ezzel kapcsolatban azok az új 
kérdések és feladatok, amelyeket elpolgáriasodott és elkényelme- 
sedett gyülekezeteink számára maga a történelmet formáló Isten 
vet fel, szintén azt bizonyítják, hogy a laikusok képzése nemcsak 
szükséges, hanem sürgős tennivalónk.” -  „A Luther Márton Inté
zetnek az a célja, hogy az egyház ébresztő szolgálatával szoros 
kapcsolatban olyan tanulmányi központtá legyen, amely a feléb
redtek tanítását, továbbképzését és gyülekezeti szolgálatba való 
állását segíti elő országos viszonylatban.” A körlevél ismertette az 
Intézet munkatervét és szervezetét és kérte a gyülekezeteket s 
lelkészeiket, hogy „válogassák ki gondos előrelátással azokat, 
akiket lelkileg és Istentől kapott adományaik alapján valamelyik 
tanfolyamon való részvételre alkalmasnak itélnek. Anyagilag is 
siessenek segítségükre.”

1952. végén a Luther Márton Intézet működése gyakorlatilag 
megszűnt. Részint a Rákosi-korszak körülményei, részint az 
egyetemes egyház új igényei következtében vált szükségessé az 
intézmény megszüntetése. A Teológus Otthon lakóit az Intézet 
helyiségeibe költöztette át a hűvösvölgyi diakonissza anyaház 
volt épületéből az egyetemes egyház, hogy ott helyet biztosítson 
az öregek otthona kibővítésére. A Teológus Otthon a Luther Már
ton Inétzet második emeletét kapta meg. Az első emeleten irodák 
létesültek.A konyhát és a hozzá kapcsolódó helyiségeket Gaudy 
László és Virágh Jenő irányítása mellett könyvtárrá alakították át. 
Ide került a földszintről az egykori Luther Társaság könyvtára és 
az időközben különböző helyekről felgyülemlett könyvanyag. Ezt 
az átszervező munkát már az új egyetemes főtitkár, Grünwalszky 
Károly végezte el. Az Intézet új igazgatója, Vető Béla, az átszer

vezés bonyolítása mellett, mégis biztosítani tudta -  szinte Peskó 
Zoltán haláláig -  a kántori tanfolyamok (most már nem bennla
kással egybekötött) működést.

Benczúr László, az Intézet volt igazgatója a Déli Egyházke
rület püspöki hivatalához került püspöki titkári munkakörben. 
Sátori Tilda szolgálata is megszűnt. A gyermekbibliakör vezetők 
számára sokszorosításban kiadott vázlatokat Benczúr László to
vábbszerkesztette azonban. A déli püspöki hivatalból ezután is 
folyt a flanellográfok kölcsönzése. A főiskolások között végzett 
lelkipásztori szolgálat is megszűnt 1953. közpén, a nyári gyenes- 
diási főiskolás konferencia után. A főiskolások ezután a budapesti 
gyülekezetekben telepedtek le. Közülük többen még ma is jelen
tős szolgálatot végeznek, mint felügyelők, presbiterek, ifjúsági 
munkások, kántorok.

A Luther Márton Intézet célkitűzései érdekében áttételesen és 
módosult formában tovább folyt a munka. Nem laikusokat képző 
tanfolyamok, hanem különféle munkaközösségek szervezésének 
útján, a Déli Egyházkerület püspöki hivatalának keretei között.

Sólyom Jenő és Wiczián Dezső professzorok egyháztörténeti 
tankönyv megírására kaptak megbízást. Munkájuk megsegítésére 
a már említett történészekkel konzultálhattak két alkalommal is. 
Kívülük még néhány vallástanár, valamint Kosáry Domokos és 
Makkai László történészek is résztvettek az együttléten. A törté
netírással kapcsolatban sok elvi kérdés megvitatása is előkerült. A 
két alkalomról Gaudy László készített gyorsírással feljegyzést.

Az Egyházi építkezések és renoválások ügye még Groó Gyu
la főtitkársága idején szükségessé tette, hogy kapcsolatot keres
sünk evangélikus építészmérnökökkel. Lux Kálmán, Kotsis Iván, 
Gryllusz Vilmos, Vossala György, Nagy Elemér építészmérnö
kökkel továbbfolytatott eszmecseréből nőtt ki a későbbi „egyházi 
építkezéseket jóváhagyó bizottság”.

Időszerűvé vált az énekeskönyv új kiadása. Schulek Tibor 
elkészített egy válogatást a Dunántúli Énekeskönyv anyagából. 
Ennek átvizsgálására kapott megbízást Gyöngyösi Vilmos vezeté
sével Prőhle Károly és Benczúr László. Hamarosan nyilvánvaló
vá vált, hogy a válogatást 700-al tovább folytatott számozás alatt 
„Új rész” címen új énekekkel kellene kiegészíteni, s így egyenget
ni az utat egy későbbi teljes új énekeskönyv kiadásához. A három
tagú bizottság kiszélesedett Scholz László, Ferenczy Zoltán, majd 
Schulek Tibor közreműködésével.

Még a Luther Márton Intézet keretében zenei szakemberek 
foglalkoztak kántorképzésünk és az új énekeskönyv daliami kér
déseivel. Főleg Sulyok Imre és Dr. Gárdonyi Zoltán tanúsított 
eleven érdeklődést és felelősséget. A szövegi bizottság munkájá
val párhuzamosan, bár ritkábban, a zenei bizottság is összeült a 
püspöki hivatalban s kiegészült Weltler Jenő, Peskó Zoltán, Re- 
zessy László, Kiss János, Bencze István, majd Zalánfíy Aladár és 
Fasang Árpád közreműködésével.

így készült el még 1955-ben az „Új rész” dallamainak pontos 
rögzítése, valamint az új korálkönyv és Fasang Árpád munkája
ként a harmóniumiskola.

A fóti Mandák Intézet munkájának irányítása és főleg a szün
telen támadások elleni oltalmazása is a püspöki hivatal feladatává 
vált. A zenei bizottság tagjai résztvettek a kántori tanfolyamok 
vizsgáin és munka közben is ellátogattak Fótra.Még két legkriti
kusabb zenészünket, Zaláffy Aladárt és Peskó Zoltánt is sikerült 
meggyőzni a fóti kántorképzés jelentőségéről és eredményességé
ről. Közben kisebb-nagyobb konferenciák megrendezésbe is sor 
kerülhetett. Legelevenebbek voltak a segédlelkészi konferenciák, 
de beható munkát végzett a szépírók, a katehéták értekezletet is.

Mindez emlékezet alapján készült nyilván pontosítandó és 
kiegészítendő feljegyzés egy olyan egyháztörténeti korszakból, 
amelynek tanúi mind kevesebben élnek, amelyről az új egyházi 
nemzedéknek nincs, sokszor pedig csak torz ismerete van. Egy az 
egyház útja körül éles vitákkal teli korról, amelyben sok-sok 
ellentmondás között -  „hominum confusione et Dei providentia” 
jó munkát is sikerült végezni. Aki mindezeket feljegyezte, azért 
lép elő a háttérből, hogy Istenünk jóvoltát dicsérve tekintsen 
vissza elmúlt évekre.

Budapest, 1988. december 3-án készült 
(f) Dr. Groó Gyula kérésére

Benczúr László
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A TEOLÓGIA SZOMSZÉDSÁGÁBAN

Andorka Rudolf

„Tiszta szocializmus” után 
„vad kapitalizmus”?

Az egyenlőséget megvalósító szocialista 
tervgazdaság után a piac és a pénz teljeskörű 
uralmát érvényre juttató kapitalista társadalom?

Az 1950-es években a hivatalos ideológia 
nagy határozottsággal hirdette, hogy Ma
gyarországon egy olyan új típusú szocia
lista társadalom valósult meg, amelyben 
az anarchiát eredményező piaci viszonyok 
helyett tudományosan megalapozott köz
ponti tervezés irányítja a gazdaságot, és 
ahol megvalósul az állampolgároknak 
nemcsak jogi, hanem tényleges gazdasági 
egyenlősége, és ahol egy olyan szocialista 
embertípus fejlődik ki, aki a pénz mellett, 
sőt helyett a közösség szolgálatában látja 
a legfőbb értéket.

A magyar társadalomtudományok az 
1960-as évek óta kimutatták, hogy a ma
gyar valóság mennyire távol áll ettől az 
ideológikus képtől. A piaci viszonyok az 
erős jogszabályi korlátozások ellenére sok 
területen érvényesültek, sőt az 1960-as 
évekre kitűnt, hogy a piaci viszonyok ér
vényesülése nélkül a szocialista gazdaság 
válságba jut, így a fokozatosan (és vissza
lépésekkel megtörve) bevezetett gazdasá
gi reformok egyre nagyobb terepet enged
tek, sőt ösztönözték a piaci viszonyokat. 
Ma visszatekintve az elmúlt évtizedekre 
azt mondhatjuk, hogy a piac korlátozott 
érvényesülésének, többek között az úgy
nevezett „második gazdaságnak” köszön
hetjük, hogy a magyar gazdaság nem om
lott össze például a romániaihoz hasonló
an. Az elmúlt évtizedek jövedelem és 
életkörülmény adatfelvételei bizo
nyították, hogy igen távol állunk a tényle
ges egyenlőségtől. A kimutatható (beval
lott) jövedelemkülönbségek körülbelül 
olyan nagyságrendűek voltak, mint a 
Svédországban és Finnországban megfi
gyeltek, de minél inkább távolodtunk a 
pénzben mérhető különbségektől más di
menziók felé (például a lakásviszonyok, a 
művelődés, az életmód felé), annál na
gyobb egyenlőtlenségeket találhattunk. 
Igen szemléletesen fejezi ki a társadalmi 
egyenlőtlenségeket az a tény, hogy a ha
landóság területén a segédmunkások a Szí
riái halálozási viszonyok szintjén álltak, 
az értelmiségiek viszont a nyugatnémete
kén. Budapest Vü. kerületében például 64 
év, a EL kerületben viszont 70 év a férfiak 
születéskor várható élettartama. Ami pe

dig a közösségi érzéseket illeti, azt hiszem 
Buda Bélának van igaza, aki találóan „ke
mény futballt játszó társadalomnak” ne
vezte a magyart, egy az öngyilkosság oka
it és megelőzési lehetőségeit kutató kon
ferencián. Igen ritkának lehet mondani a 
szűk családi körön túlmenő segítőkészség 
megnyilvánulását a bajba jutottak, elsze- 
gényedők, lelki problémákkal küszködök 
iránt. Ezért nem szokta meghallani a tár
sadalmi környezet az öngyilkosság gon
dolatával foglalkozó embertársak „utolsó 
segélykiáltásait” sem.

A gazdasági és társadalmi rend
szerváltozással egyidejűleg 180 fokos for
dulatot láthatunk az immár nem hivatalos, 
de legdivatosabbnak mondható ideológiá
ban. Sok társadalomtudós minden további 
nélkül elfogadja F. A. Hayek Nobel-díjas 
közgazdász tételét, hogy a piaci viszonyok 
érvényesülésének mindenfajta korlátozá
sa, így mindenféle állami szociálpolitika 
nemcsak a gazdasági fejlődést akadályoz
za, hanem „a szolgasághoz vezető út”. Az 
embert eszerint csak a gazdasági érdek, a 
pénz motiválja, vagyis tiszta „homo oeco- 
nomicus”-ként viselkedik nemcsak gazda
sági tevékenységében, hanem emberi kap
csolataiban is. A szabadság a legfőbb ér
ték, mellette teljesen háttérbe kell, hogy 
szoruljon nemcsak az emberek közötti 
egyenlőség, hanem a szolidaritás is. R. 
Nozick 1 2 példája érzékelteti az ebből a 
„testvériség nélküli szabadság” eszmény
ből levezethető következtetéseket: ha az 
egyik jómódú állampolgárt megadóztat
ják, hogy adójából a másik szegény állam
polgárt támogassák, akkor az előbbit 
kényszermunkára ítélik az utóbbi érdeké
ben.3 Ezeknek a szerzőknek műveit és 
még inkább az őket vulgarizálóknak mun
káit, beszédeit, újságcikkeit olvasva szinte 
azt gondolhatjuk, hogy a fejlett országok
nak -  köztük hazánknak -  vissza kell tér
niük a XIX. századi „vad” kapitalista gaz
dasági és társadalmi viszonyokhoz.

Valóban ez a jövő vár a következő 
években és évtizedekben a magyar társa
dalomra is? Az nem látszik kétségesnek, 
hogy a gazdasági hanyatlás elkerülése vé
gett a piaci viszonyoknak kell uralkodó

szerepet játszaniuk a gazdaságban, és 
hogy ehhez az szükséges, hogy a gazdál
kodó egységek nagy része nem állami, ha
nem magántulajdonban legyen. A napisaj
tó olvasása és sok személyes tapasz
talatunk alapján talán hajlamosak 
lehetünk azt hinni, hogy ezzel szükség
képpen együtt jár a kapitalizmus és iparo
sodás kezedeti társadalmi viszonyaihoz 
való visszatérés is.

Látványosan megnőtt a magánszemé
lyek vagyona elleni bűnözés, bérgyilkos
ságról szereztünk tudomást, a magyar tár
sadalomnak azok a rétegei, amelyek ala
csony fix jövedelmüket nem tudják más 
jövedelemforrásokból lényegesen kiegé
szíteni (elsősorban a gyermekes családok 
és az idős és alacsony nyugdíjú nyugdíja
sok jórésze) láthatóan szegényednek, mi
közben a piaci viszonyok kinyílását ki
használni tudó rétegek látványosan gazda
godnak és új gazdagságukat „hivalkodó 
fogyasztással” (ezt a fogalmat a század- 
forduló körül T. Veblen amerikai szocio
lógus vezette be) tárják a többi állampol
gárok szeme elé. Úgy látszik, mintha a 
„sok pénz” válna a legfőbb értékké, emel
lett minden más -  amit a szociológia az 
„élet minőségének” fogalomkörébe szo
kott sorolni, mint a jó emberi kapcsolatok, 
a tartalmas, értelmes élet -  háttérbe szorul.

Az alábbiakban a szociológia legú
jabb vizsgálatai és elméleti irányzatai 
alapján próbálok néhány gondolatot meg
fogalmazni arról, hogy a „vad” kapitaliz
mus irányába haladó változások mennyire 
szükségszerűek és valószínűek.

Nézzük meg először, milyenek a va
lóságos társadalmi viszonyok a nyugat- 
erurópai, észak-amerikai és távol-keleti 
fejlett kapitalista társadalmakban. (Ne 
menjünk itt bele a kapitalizmus és szocia
lizmus fogalma körüli vitába és ne próbál
junk itt különbséget tenni a „létező” és az 
ideális szocializmus között, hanem -  a vi
lág szociológiájában általában elfogadott 
szóhasználat szerint -  nevezzük .kapita
listának” azt a társadalmat, ahol a terme
lőeszközök többsége magántulajdonban 
van, és „szocialistának” azt, amelyben a 
többség állami tulajdonban van.) Ezekben 
a gazdálkodó egységek, vállalatok nagy 
része magántulajdonban van és a gazdasá
gi folyamatokat a piac irányítja. Hozzá 
kell tenni, hogy némelyik ilyen országban 
az állami tulajdon aránya elég nagy (és 
nem lehet azt állítani, hogy ez szükség
képpen akadályozza a hatékonyság érvé
nyesülését) és hogy az állam bizonyos te
rületeken nagyon erélyesen beavatkozik a 
gazdaságba (gondoljunk a Közös Piac ag
rárpolitikájára). Különleges problémát je
lent az óriásvállalatok léte, mert ezek rész
ben nemzetközi jellegük, részben mono
polista helyzetük következtében a 
gazdaságon túlterjedő hatalommal rendel-

1 Hayek,F.A.: The road to serfdom. London 1944. és Hayek,F.A.: The constitution of libeity. London. 1960.
2 Nozickjt.: Anarchy, State and utópia. New York. 1974.
3 Lásd Ludassy Mária: Szabadság, egyenlőség, igazságosság. Budapest. 1990.

270



kezhetnek és ezzel visszaélhetnek. 
Ugyanakkor a korábbi feltevésekkel ellen
tétben nem tűnik el, sőt mintha új életerőt 
mutatna a kis magánvállalatok szektora, 
sőt a második gazdaság is, amely nem ki
zárólag piaci elvek szerint működik, ha
nem például a kölcsönös segítség is érvé
nyesül benne.

A piaci viszonyok következtében 
meglehetősen nagy jövedelemkülönb
ségek alakulnak ki. Nemcsak a sikeres 
magánvállakozók jutnak igen magas jöve
delmekhez, hanem a nagyvállalatok veze
tői és egyes értelmiségi csoportok tagjai is 
(például általában az orvosok és ügyvé
dek). Hozzá kell azonban tenni, hogy or
szágonként meglehetősen nagy eltérések 
vannak, például a skandináv országokban 
az átlagosnál lényegesen kisebbek a jöve
delemkülönbségek, továbbá a szocialista 
és a kapitalista országok jövede
lemegyenlőtlenségei között csak fokozati 
különbségek voltak, tehát indokolatlan 
lenne szembeállítani az összességükben 
„egyenlő” szocialista és az összességük
ben „egyenlőtlen” kapitalista társada
lmakat. Ebből azt a következtetést vonhat
juk le, hogy ha nálunk is többségében ma
gántulajdonon alapuló piaci gazdaság 
lesz, a jövedelemkülönbségek megnőhet
nek, de nem szükségképpen igen drámai 
módon.

Ebből következik, hogy a kapitalista 
országokban -  még a leggazdagabbakban 
is -  létezik szegénység. Ezt egyáltalán 
nem tagadják, hanem statisztikai és szo
ciológiai vizsgálatokkal igyekszenek pon
tosan dokumentálni. A szegénység defini
álása persze igen bonyolult elméleti és 
módszertani probléma, ezért nehéz a sze
gények arányát országonként összehason
lítani. Magyarországon 1987-ben a népes
ségnek körülbelül egytizede élt a Közpon
ti Statisztikai Hivatal által számított egy 
főre jutó havi létminimumnál (akkor 2810 
Ft) kisebb jövedelmből. 4 Azóta kissé 
emelkedhetett a szegények aránya, de 
megint azt lehet mondani, hogy -  kivéve 
egy súlyos gazdasági válság esetét -  nem 
szükségszerű, hogy a piaci gazdaságra va
ló áttérés következtében nagyon lényege
sen nőjön a szegények száma.

A fejlett kapitalista társadalmakban 
elsősorban azért csökkent a szegénység a 
XIX. század óta, mert gazdasági fejlődést 
értek el, emelkedett az életszínvonal és 
ezzel csökkent a létminimum alatt élők 
aránya. Emellett azonban nagyon lénye
ges szerepe volt az úgynevezett, jóléti ál
lam kifejlődésének”. Ez azt jelenti, hogy 
az állam egyre nagyobb részt vállalt ab
ban, hogy a legszegényebb rétegek számá
ra biztosít bizonyos jövedelem szintet, a 
betegség, öregség és munkanélküliség mi
atti jövedelemcsökkentést táppénzzel, 

nyugdíjjal, munkanélküli segéllyel leg
alább részben ellensúlyozza, továbbá ki
sebb vagy nagyobb részben magára vállal

ja az egészségügyi ellátása és az oktatás 
költségeit. Ezeknek a kiadásoknak fedeze
tét természetesen maga a lakosság teremti 
meg egyrészt a társadalombiztosítási járu
lékokon és az adókon keresztül. Lényegé
ben tehát az történik, hogy a társadalom 
jobbmódú része jövedelmeinek egyrészét 
az állami költségvetésen és a társada
lombiztosításon keresztül a szegényeknek 
adja át.

Igen nagy különbségek vannak az 
egyes fejlett országok között abban a te
kintetben, hogy a nemzeti jövedelemnek 
mekkora részét fordítják a „szociális ki
adásokra” (a hollandiai 36 százaléktól a 
svájci 20 százalékig 1981-ben), és abban 
is, hogy a különböző ilyen jövede
lempótló és kiegészítő juttatásokat és 
szolgáltatásokat kiknek, milyen feltételek 
mellett és intézményeken keresztül adják. 
(Például eltérő az állami és az önkéntes 
biztosításon alapuló nyugdíj aránya, to
vábbá különböző népességrétegek -  az 
Egyesült Államokban csak a szegények és 
az idős emberek, másutt az egész népes
ség -  részesülnek ingyenes egészségi ellá
tásban).

A jóléti állam fenntartása kétségtele
nül nagy és egyre növekvő ráfordításokat 
igényel. A növekedés fő oka, hogy a fejlett 
országok népességében egyre nagyobb az 
idősek aránya, akik nyugdíjat kapnak és 
sokkal nagyobb mértékben veszik igénybe 
az egészségügy szolgáltatásait. Ezért az 
1970-es évek óta sokan beszéltek és írtak 
a .jóléti állam válságáról”. A kétségtele
nül fennálló finanszírozási nehézségek el
lenére (a kiadásokat ugyanis adókból kell 
fedezni) a fejlett országok nagy részében 
nem csökkent a szociális kiadások ará
nya, csupán meglássuk vagy megállt a nö
vekedésük, és egyes konkrét programokat 
próbálnak átszervezni.

Magyarországon a szociális kiadások 
aránya a nemzeti jövedelemhez viszonyít
va kisebb, mint a kapitalista országok leg
többjében.5 Ennek egyik oka, hogy azok
nál szegényebb ország vagyunk. Mégis 
hangsúlyoznunk kell, hogy ha a nyugat
európai országok körülményeihez kívá
nunk közeledni, akkor legalább hosszabb 
távon a szociális kiadásokat nem csökken
teni kell, hanem növelésükre kellene töre
kedni, nálunk is ki kellene építeni a jóléti 
államot”. Ugyanakkor mindenképpen 
szükség lenne e szociális kiadások elosz
tásának és felhasználásának ésszerűsítésé
re. Ennek a legnyilvánvalóbb példája a 
jelenlegi nyugdíjrendszer: fiatalabb élet
korban és a megelőző fizetéshez viszo
nyítva magasabb összegű nyugdíjjal vo
nulunk nyugállományba mint a nyugat
európaiak, viszont a nyugdíjak összege 
nem emelkedik automatikusan az árszín
vonallal együtt (kivéve a legalacsonyabb 
nyugdíjakat), ezért a nyugdíjasok nagy 
többsége évről-évre kisebb reálértékű 
nyugdíjat kap, tehát elszegényedik. Mini

mális célként rövid távra azt lehetne elfo
gadni, hogy hazánk lakosságának legsze
gényebb egy-másfél milliónyi részét a kö
vetkező időszakban megvédjük a további 
elszegényedéstől, amellyel egyrészt az 
infláció, másrészt a munkanélküliség ki
terjedése fenyegetheti őket. Más szóval 
egy társadalmi közmegegyezést lehetne 
kialakítani, hogy nem hagyjuk, hogy a pi
aci viszonyokra való szükségszerű áttérés 
terhei aránytalanul nagy mértékben nehe
zedjenek a népesség egy részére, különö
sen a már jelenleg is leghátrányosabb 
helyzetűekre.

A jövedelmi viszonyokat és az életkö
rülmények más „kemény” elemeit sokkal 
könnyebb szociológiai eszközökkel kutat
ni, mint valamely társadalom erkölcsi ál
lapotát. Ezért nehéz megbízható képet 
kapni a fejlett kapitalista társadalmak er
kölcsi viszonyairól, értékeiről. Sokan, -  
közöttük a neves amerikai vallásszocioló
gus, Róbert Bellah,6 -  úgy látják azonban, 
hogy az ezekben a társadalmakban elural
kodó individualizmus és ezzel összefüggő 
anyagi javakra koncentrálás, a közösség
hez való kapcsolódás párhuzamos gyen
gülése a társadalmi integrációt veszélyez
teti. Samuel Preston amerikai demográfus 
az amerikai gyermekes családok elszegé
nyedésének tendenciáját vizsgálva azt a 
következtetést fogalmazta meg: az ameri
kai társadalomnak el kell döntenie, hogy 
törődik-e a közösséggel, a kollektív jövő
vel (ezen belül a jövő nemzedékek elfo
gadható gyermekkori életszínvonalával), 
vagy mindenkit csak egyéni meggazdago
dása érdekel.7 Meg kell jegyezni, hogy a 
nyugati társadalmakban általában sokkal 
nagyobb szerepet játszanak a különböző -
az állam nál kisebb, de a családnál kitér-
jedtebb -  közvetlen emberi kapcsolatokon 
alapuló közösségek, mint Magyarorszá
gon, és ezek lényeges szerepet játszanak a 
bajba jutottak megsegítésében.

Az 1980-as évek értékvizsgálatai sze
rint a magyar társadalomban a nyugatiak
nál kisebb fontosságot tulajdonítanak a 
lelki-szellemi értékeknek, viszont jobban 
előtérben vannak az anyagi előrejutás ér
tékei.8 Nehéz megmondani, hogy a 
„posztmodem” lelki-szellemi értékek tar
tósan tért fognak-e hódítani a nálunk gaz
dagabb társadalmakban és még nehezebb 
megmondani, hogy ez a „posztmodem” 
gondolkodás átszivárog-e a magyar társa
dalomba is.

A fejlett országok tényleges társadal
mi viszonyaira vonatkozó tények és adat- 
felvételek után nézzük meg, hogy mit 
mondanak egyes új szociológiai elméleti 
kezdeményezések az ember természetéről 
és motivációiról, a társadalmi rend termé
szetéről és az értékekről.

A szociológia felfogása az ember cse
lekedeteit meghatározó tényezőkről a tu
domány kezdetei óta eltér a közgazdaság- 
tan „homo oeconomicus” elképzelésétől.

4 Andorka Rudolf: Szegénység Magyarországon. Társadalmi Szemle. 1989. 12.sz.30-40.p.
5 Gács Endre: Szociális kiadásaink nemzetközi összehasonlításban. Statisztikai Szemle. 1985.12.sz. 1226-1237.p.
6 BellahR.N. és szerzőtársak: Habits of the heart. Individualism and commitment in American life. Berkeley. 1985.
7 Preston,S.H.: Children and the elderly: divergent paths fór America’s dependents. Scientific American. 1984.no.6.44-49.p.
8 Hankiss Elemér: Társadalmi csapdák -diagnózisok. Budapest. 1983.



A „homo sociologicus” nem gazdasági ér
dekeinek mérlegelése alapján dönt, hanem 
az adott társadalmi környezetben elfoga
dott normák és értékek (úgy is mondhat
nánk: az erkölcsi szabályok és mögöttük 
álló ember- és világkép) szerint próbál vi
selkedni. Minden társadalom tagjai az 
úgynevezett szocializációs folyamat so
rán, nagyrészt a gyermek- és serdülőkor
ban sajátítják el. Ha nem lenne ilyen nor
ma és értékrendszer, vagyis ha nem lenne 
közmegegyezés bizonyos viselkedési sza
bályok (a legegyszerűbb közlekedési sza
bályoktól egészen a „ne ölj” parancsig) 
megtartását illetően ha a társadalom tagjai 
csak rövidtávú önérdekeiket követnék, a 
társadalom egyszerűen működésképtelen
né válna.

Az utolsó években mind a közgazda
ságtanban, mind a szociológiában megje
lent az a törekvés, hogy egy „homo socio- 
oeconomicus” fogalmat használjanak.9 Ez 
az ember bizonyos területeken (például 
fogyasztási döntéseinél és a munkahely 
megválasztásánál) és bizonyos határok 
közt (például amikor azt fontolja meg, 
hogy két meglévő gyermeke mellé vállal
jon-e egy harmadikat) mérlegeli a pénz
ben kifejezhető költségeket és hasznokat, 
de sok más területen (például a házasság- 
kötésnél) és az említett határokon túl már 
elsősorban normák és értékek alapján dönt 
(például a gyermektelenség melletti tuda
tos döntés szinte egészen biztosan értéke
ken alapul, ugyanígy aki ma Magyaror
szágon négy vagy több gyermek szülésére 
és felnevelésére vállalkozik, az egészen 
biztosan nem a költségek, hanem a gyer
mekeknek tulajdonított nagy lelki érték 
alapján dönt így). Tehát erkölcsi szabá
lyokra és értékekre minden társadalomnak 
szüksége van, ha ezek megrendülnek és 
helyükre a gazdasági érdekek kerülnek, 
akkor az ilyen társadalom működésében 
igen súlyos zavarok jelennek meg.

Ugyanebben az irányban haladnak a 
legújabb szociológiai .jólét” (welfare) és 
,jól-lét” (wellbeing) vizsgálatok, mert -  
Allardt finn szociológus sémáját követ
ve10 -  vizsgálják 1. az anyagi életkörül
mények mellett 2. a szeretet, emberek kö
zötti kapcsolatok és 3. az egyéni élet ér
telmébe, céljába vetett hit a dimenzióját is. 
Az utóbbi két dimenzióban nyilvánvalóan 
nem a birtokolt pénz számít, hanem meg 
nem vásárolható értékek megvalósítása. 
Más szóval szociológiai elméleti megfon
tolások alapján ahhoz a közismert mon
dáshoz jutunk el, hogy magában „a pénz 
nem boldogít”. Hasonló gondolatokat ol
vashatunk a magyar származású amerikai

közgazdásznak Scitovsky Tibornak a kö
zeljövőben magyarul is megjelenő „Az 
örömtelen gazdaság” című könyvében, 
amelyben az anyagi jólétből származó 
megelégedettség mellett olyan örömforrá
sokat említ, mint a „más emberekkel való 
összetartozás érzése” és „életünk hasznos
ságának érzése”.11

Az egyén „mikroszintjéről” ugorjunk 
át most a társadalom „makroszintjére” vo
natkozóan megfogalmazott új gondola
tokra. Nyugatnémet társadalomtudósok 
legújabban elővették a „szociális piacgaz
daságot” elméletileg alátámasztó német li
berális tudósoknak, W. Euckennek, W. 
Röpkének és A. Müller-Armacknak azt a 
gondolatát, hogy a gazdasági rendszer 
eredményes működéséhez szükség van 
mellette egy társadalmi rendre (amely 
meghatározza a társadalmi jogokat és kö
telességeket, szociális biztonságot nyújt), 
politikai rendre (a politikai játékszabá
lyokra) és értékrendre (amely elsősorban 
a családon keresztül nemzedékről nemze
dékre továbbadja az értékeket).12

Nagyon jellemző erre az irányzatra az 
alábbi néhány mondat W. Röpke német 
származású, a nemzetiszocializmus elől 
Svájcba menekült közgaszdásznak az an
gol fordításban „humánus (vagyis emberi, 
„emberarcú”) gazdaság” címmel megje
lent könyvéből: „A piacnak, a versenynek, 
a kínálat és kereslet által meghatározott 
árak és termelés rendszerének területét 
csak úgy értelmezhetjük és javasolhatjuk, 
mint egy szélesebb körű általános rendnek 
egyik részét, amely általánosabb rend ma
gába foglalja az etikát, a jogot, a termé
szetes életfeltételeket és a boldogságot, az 
államot, a politikát és a hatalmat. A társa
dalom egészét nem uralhatják a kínálat és 
kereslet törvényei... A piacon egymással 
versenyző és ott saját hasznukat kereső 
egyéneknek szükségük van a közösség 
társadalmi és morális kötelékeire, mert 
ezek nélkül a verseny súlyosan degenerá
lódik. A piac nem minden. Egy magasabb 
rendben kell megtalálnia a helyét.”13

Közel húsz évvel később Fred Hirsch 
angol közgazdász és újságíró sokkal 
szkeptikusabban ítélte meg egy ilyen sta
bil rend lehetőségét. Szerinte ugyanis a 
kapitalista gazdaság alapvető jellemzője 
és sikerességének forrása a gazdasági in
dividualizmus, tehát az önérdek érvénye
sítése, ugyanakkor a kapitalista piac csak 
akkor képes működni, ha az individualiz
mus mögött egy olyan szigorú társadalmi 
erkölcs áll, amely a kapitalizmust és ipa
rosodást megelőző korszakokban alakult 
ki. Az individualizmus ezt az erkölcsöt

kezdi ki és ezért azzal fenyeget, hogy a 
szabad versenyen alapuló piaci gazdasá
got ássa alá.14 15

Ezekhez a felismerésekhez közel áll 
az amerikai társadalomfilozófiának az az 
új irányzata, amely megpróbálja -  leg
alább gondolati szinten -  a szabadságot a 
Francia Forradalom másik két meghirde
tett (de meg nem valósított) alapértékével, 
az egyenlőséggel és a testvériséggel, vagy 
-  ahogy ma inkább nevezik -  a szolidari
tással, a keresztyén szóhasználat szerint a 
szeretettel összekapcsolni és egy olyan

István utolsó műveiben tőlük minden bi
zonnyal függetlenül hasonló következte
téseket fogalmazott meg. Legvilágosab
ban befejezetlen tanulmányának vázlatá
ban szerepel egymás mellett e három 
érték.16

Befejezésül említsük meg, hogy -  
mint az európai társadalomfejlődés értel
méről írott tanulmányában Bibó kimutatta 
-  mindhárom értéknek az európai kutúrá- 
ban való kiteljesedéséhez a keresztyénség 
igen lényegesen járult hozzá.17 Ezért re
mélhető, hogy a keresztyénség ma is se
gítséget nyújthat abban, hogy a következő 
években Magyarországon az e három ér
ték megvalósítására törekvő valóban hu
mánus társadalom felé haladjunk.

Bárdossy György

A szociológia 
és a 

lelkipásztori 
szolgálat

A tanulmány első (és nagyobb) felében a 
szociológiáról, kialakulásáról, tárgyáról 
szeretnék írni, a második felében pedig 
arról, hogy segítheti-e a szociológia a lel
kész munkáját.

Ebben a részben megkísérelem kifej
teni, hogy a szociológia hol és milyen kö
rülmények között alakult ki. Teszem ezt 
történeti közelítésben, megkeresve azokat 
az eszmetörténeti előzményeket és adott
ságokat, valamint azokat a társadalmi fel
tételeket amelyeknek bizonyos típusú 
együttállása szükséges ahhoz, hogy a szo
ciológiai gondolkodásmód kialakulhas-

9 Lindenberg.S.: Homo socio-oeconomicus: the emergence of generál model of mán in the sodal Sciences. Előadás az 1990. évi madridi szociológiai 
világkongresszuson.

10 Allardt,E.: About dimensions of welfare. An exploratory analysis of a comparative Scandinavian survey. Helsinki. 1973.
11 Scitovsky,T.: Az örömtelen gazdaság. Budapest, 1990.
12 Krüsselberg, H.-G.: Zielkonkurrenz - Wertekonkurrenz. Konkurrenz sozialer Leibüder. Előadás az 1990. évi Radein-i kutatási szemináriumon.
13 Röpke.W.: A humáné economy. The sodal framewoik of the free markét. South Bend. 1960. (Német nyelven: Jenseits von Angebot und Nachfrage. 

Zürich. 1958./
14 Hirsch,F.: Sodal limits to growth. London. 1977.
15 Walzer, M.: Radical principles. New York. 1980. Walzer,M.: Spheres of justice. A defense of pluralism and equality. New York. 1983.
16 Bibó István: A kapitalista liberalizmus és a szocializmus-kommunizmus állítólagos kiegyenlíthetetlen ellentéte. Válogatott tanulmányok. IV.kötet. 

1990. Különösen a 795-798. oldalon olvasható szerkesztői jegyzetek.
17 Bibó István: Az európai társadalomfejlődés értelme. Válogatott tanulmányok. IH. kötet. 1986. 5-123.oldal.
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són.
A szociológia kifejezése August 

Comte-tól származik, aki a múlt század 
első harmadában fejtette ki tevékenységét 
Franciaországban, ő t tekintik a pozitiviz
mus atyjának. Talán érdemes röviden is
mertetni a „stádium-elméletét": az embe
riség története, gondolkodása három stá
diumon ment (megy) keresztül. Az első 
ún. kezdetleges állapot a vallásos stádium, 
ahol papok irányították az emberek közös
ségét, a második állapot a metafizikai stá
dium, ahol a vallás egyeduralma meg
szűnt, a filozófiai, skolasztikus gondolko
dás vette át az uralmat, az emberek 
társadalmát teológusok és filozófusok 
(klerikusok) irányították. A harmadik ál
lapot, valójában még el nem ért, csak 
óhajtott és a közeli jövőben körvonalazó
dó ún. pozitív stádium. Ebben a stádium
ban a vallásos és a metafizikai -  valóság
tól távoli -  gondolkodás háttérbe szorul és 
előtérbe kerül a tudományos, tényeken 
alapuló közelítési mód, amit pozitívnek 
nevezett Comte. Az emberi közösséget a 
tudósok, a technokrácia irányítja az embe
ri és társadalmi problémák kiküszöbölé
sén keresztül a boldog jövő felé. Lényegé
ben ezzel Comte megmaradt abban a gon
dolatkörben, amit a már a reneszánsz óta 
az újkori gondolkodók (pl. F. Bacon) egy
re artikuláltabban fejezett ki. Csak erősí
teni tudjuk azt a szakértői körökben meg
fogalmazott véleményt, miszerint a felvi
lágosodás századát a reneszánsz eszmék 
általánossá válása jellemezte. Comte ese
tében is azt mondhatjuk, hogy elméleté
nek alapgondolatait mesterétől Saint Si
mon hercegtől, akinek személyi titkára 
volt, vette át, továbbfejlesztve egységes 
rendszerré. Saint Simon írt egy új tudo
mány szükségességéről, amely a tudo
mányok alapja lenne, fölhasználná a töb
bi tudomány eredményeit az emberi társa
dalom szervezéséhez.

Az egyáltalán nem véletlen, hogy mi
ért éppen Franciaország és a felvilágoso
dás századának a vége az a tér-idő met
széspont, ahol és amikor az önálló szocio
lógiai gondolkodásmód megszületéséről 
beszélhetünk. A tanulmány keretei nem 
tesznek lehetővé egy bővebb eszmetörté
neti kifejtést, ezért csak utalásszerűen tu
dom jelezni a főbb irányokat és tényező
ket.

Véleményem szerint az eszmetörté
neti és társadalom-környezeti feltételek 
kialakulása tekintetében egyaránt a rene
szánszhoz kell visszamennünk. Eszme- 
történetileg egészen az antik görög 
klasszikusokig, Platónig és Arisztotelé
szig is visszanyúlhatnánk, de az antik kor
ban a társadalmi feltételek nem voltak 
még adottak a szociológia kialakulásához.

Köztudottan az itáliai reneszánsz 
szellemiség volt az az első átfogó világné
zet és az itáliai városok közép- és nagy- 
polgársága volt Európában az az első je
lentős embercsoport, amely antiklerikális 
volt és tudatosan bontotta meg a középko
ri egyházi hegemóniát, és az élet minden 
területére kiterjedő tekintélyt.

Nincs szándékomban idegen vizekre

evezni, azonban a középkori zárt és szórt 
„boldog” világképről néhány gondolatot 
ki kell fejtenem, a szociológia adta kere
teket felhasználva.

„Boldog” volt a középkori európai 
keresztény köztársaság polgára abban az 
értelemből, hogy zárt világképpel élhet
tek az emberek és ha voltak is problémáik, 
nem maradtak ezekkel egyedül, mert a 
gyóntató atya intézményén keresztül az 
Egyházi Tanítóhivatal minden problémára 
megadta a választ. Jól kidolgozott bűn- 
definíciója és hierarchiája volt és ehhez 
kapcsolva egy világos és mindenki által 
ismert vezeklési lista tehát, ha valaki el
követett valamilyen bűnt, akkor a bűnös 
maga is tudta a legtöbb esetben, hogy a 
„tartozik” oldalról mit kell tennie ahhoz 
hogy a „számla” ki legyen egyenlítve és 
így a lelkiismeret is megnyugodhatott.

Az egyház jutalmazott, ha a hívő be
tartotta az előírásokat, a jó érzés és az örök 
élet reménye volt a jutalom, amennyiben 
eltért valaki az előírásoktól, a vétség mér
tékétől függően büntették, de javíthatott a 
vétkes.

Ebben a „tökéletes” és problémanél
küli Európában nem alakulhatott ki a szo
ciológia. Ahhoz, hogy megszülethessen a 
szociológiai gondolkodásmód, szükséges 
elsősorban egyfajta válságtudat és hangu
lat. Lényegében ezt a válságot „produkál
ta” a felvilágosodás azzal, hogy ledöntötte 
az egyházi tekintélyt és ezzel megszüntet
te az emberek zárt világkép adta bizton
ságérzetét. Az egyes ember úgy érezte, 
hogy magára hagyták és veszélyeztetett a 
helyezte. Világossá vált, hogy a szabadság 
eszméjét nem elég a zászlóra írni, a sza
badsággal élni is tudni kell, erre pedig ta
nítani kell az embereket. Az egyház nem 
nevelte fel a középkori embert a szabad
sággal való élni tudásra, sőt a felvilágoso
dás százada után maga az egyház is zavar
ba és lépéskényszerbe került, azóta képte
len korszerűen reflektálni és nem nyújt 
támpontot az eligazodni vágyóknak, felé
je fordulóknak.

A krízis-érzés mellett, eszmetörténe- 
tileg, fontos még egyfajta kritikai-reflexív 
gondolkodás is, amelynek gyökerei 
ugyancsak francia földön virágoztak ki a 
kései reneszánsz idején Montaigne majd 
később Montesquieu gondolkodása nyo
mán, amely kritikai szemlélet a francia 
felvilágosodás századára általánossá vált 
Franciaországban.

Szükségesnek látszik, hogy még gaz
dasági-társadalmi oldalról is megközelít
sük témánkat. A gazdasági szféra önálló
sodásának vannak jelei korábban is, de 
végül is az európai újjászületés „germán” 
változata, a Reformáció készítette elő azt 
a döntő változást (M.Weber szerint), 
amely a világtörténelem egyedüli önre
produkciós gazdaságát létrehozta. A kapi
talizmusról és a piacgazdaságról van szó, 
amely megintcsak nem véletlen, hogy 
észak-európai és protestáns területeken 
alakult ki.

Weber, aki a kérdéskörnek szakava
tott kutatója volt, -  egyébként a XX. szá
zadi szociológia egyik legjelentősebb

gondolkodója, -  sem azt állítja, hogy a 
protestantizmus szülte volna a kapitaliz
must, mindenesetre egymást erősítették az 
újkorban.

A kapitalista fejlődés hozadéka lett, 
hogy az emberek közül mind többen rá
döbbennek arra, hogy az állam lényegé
ben egy bürokratikus apparátus és az ál
lamnál is fontosabb és tőle független va
lami a társadalom (Habermas).

Sokak szerint az európai alkotmányos 
monarchiák intézménye nem más mint en
nek az állam-társadalom hatalmi kettévá
lásnak racionális és egyezményes jóváha
gyása. Pontosabban az európai uralkodók 
egy része időben felismerte ezt, és a társa
dalom egy-egy meghatározó rétegével 
(arisztokrácia, középnemesség, polgár
ság) szövetségre lépve legitimálta ezt a 
kétpólusú hatalommegosztást és ezzel te
ret nyitottak a társadalom nyugat-európai 
típusú fejlődéséhez, amely az egyes ember 
számára mind nagyobb megvalósult sza
badságot jelent. (Bibó)

Mivel az angol típusú alkotmányos 
monarchia és társadalmi szerződés (ural
kodó és a polgárság szövetsége) biztosí
totta a legdinamikusabb társadalom- 
fejlődést, valószínűleg ezért is jutott el 
Anglia leghamarább oda, hogy a társada
lomról konkrét és statisztikai adatok kel
lettek a társadalmat irányítók számára. Va
gyis megszületett a demográfia, társada
lomstatisztika. Ez jellemző az angol 
praktikusságra, nálunk a társada
lomtudomány is a gyakrolati szükséglet 
húzóereje folytán született meg.

A múlt századi szociológián vé
gigvonul az a determinista és termé
szettudományos gondolkodás, hogy a tár
sadalmat a csillagrendszerekhez hasonló
an (J. S. Mill) törvények uralják és a 
törvényeket felfedezve a társadalom a 
„helyes” úton (előre kijelölt fejlődési vo
nalon) tartható és így elkerülhetők lesznek 
a válságok, aztán végül a társadalom „cél
ba” vezethető.

Röviden összefoglalom az eddigie
ket: a szociológia válságban született tu
domány. A válságot elsősorban a régi, ha
gyományos értékek tekintélyének a 
megingása és a bevált, megszokott világ
magyarázati rendszerek elévülése, vala
mint a társadalmi rétegek, rendek közötti 
több évszázados konszenzus fölbomlása 
és kommunikáció-képtelensége idézte elő. 
Ebben a „változó” korban próbál a szocio
lógia válaszolni a saját eszközeivel a tár
sadalom, az emberek kérdéseire, és így 
segíti az eligazodást egy értékvesztett 
korban.

Folytatva az előző részben leírtakat, 
szeretném rögtön kiemelni: a szociológia 
századunkra felhagyott a Comte-tól örö
költ tudományos univerzalizmus igényé
vel, amelynek a lényege az volt, hogy a 
szociológia, a tudományok királynője , 
amely az emberiséget tudományos eszkö
zökkel vezeti majd a „pozitív” korba, a 
boldog beteljesülés felé.

Századunkban, rögtön az elején je
lentős változások következtek be a szo
ciológiában. Franciaországban E. Durk-
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heim, Németországban M. Weber mun
kássága nyomán „szerényebb” igényűvé 
lett, de egyúttal egzaktabbá, tudo
mányosabbá és megbízhatóbbá vált.

Azt hiszem a szociológia amerikai 
irányzatának a megjelenése és megerősö
dése adott jelentős lökést az adatfelvéte
len, és adatfeldolgozáson alapuló társada
lomkutatásnak, és így lassacskán a szo
ciológiai kutatás elválaszthatatlan lesz a 
konkrét társadalmi jelenségek mérésétől, 
és a „mért” eredmények feldolgozásától, 
az ezeket felhasználó következtetések le
vonásától.

Az első ilyen jelentős munka a len
gyel Znaniecki és az amerikai W. I. Tho- 
mas többkötetes tanulmánya. Közös 
munkájukban az Amerikában letelpült 
lengyel származású munkások és a len
gyelországi parasztok társadalmi helyze
tét és attitűdjeit, értékeit vizsgálták, fő 
adatforrásuk a felkérésre írt önéletrajzok 
voltak.

Azóta is alapmunkának számít, ez a 
1918 és 1921 között írt munka. Minden
képpen itt kell megemlíteni egy múlt szá
zad végi londoni szegénységvizsgálatot. 
Ch.Booth angol szociálreformer -  az 
angliai szegények helyzetén akart segíte
ni -  nagyon alapos kérdőíves módszert 
alkalmazott a londoni munkások helyze
tének a vizsgálatakor, hogy tényekkel 
győzze meg a törvényhozókat a munká
sok nyomorult helyzetéről.

A mai szociológia fő áramlata az 
emprikus adatfelvételen alapuló irányzat, 
aminek a kezdeteit fönt írtam le. A má
sodik világháború után a szociológián 
belül újabb és újabb irányzatok jelentek 
meg. De szinte valamennyi empirikus 
ágazatra a popperi értelemben vett tudo
mányosság a jellemző.

K. Popper filozófus -  a társadalom 
tudományokra is kötelező -  ún. tudo
mányossági kritériuma a következőkép
pen fogalmazható meg: egy, az eddig 
érvényben levő ismereteink alapján 
megmagyarázhatatlan probléma megjele
nésekor új, a valóságban kipróbálható hi
potézist kell megfogalmazni. Egy hipo
tézis addig marad érvényben amíg újabb 
ismeretek segítségével meg nem cáfolják.

Eszerint a tudomány embere maga
biztosan soha semmiről nem állíthatja, 
hogy biztosan tudja mi az igazság. De ez 
persze nem jelenti azt, hogy az igazság
hoz nem közeledhetünk. Popper szerint 
egy elmélet nem tekinthető tudo
mányosnak, ha nincs úgy megfogalmaz
va, hogy tételei ellenőrizhetőek lehesse
nek, ha egyszerűen nem léteznek adatok 
és megfelelő módszertani eszközök az 
ellenőrzéshez.

A szociológia különböző ágazatai 
nagyon komoly matematikai módszere
ket alkalmaznak.

Magyarországon a szociológusok te
kintélyes része ilyen tudományos alapo
zottságú empirikus szociológiát művel.

(Utalnék Andorka professzor cikkére, 
amely egy körképet nyújt a mai magyar 
társadalomról, ezen kutatási eredmények 
alapján, és a felhasznált eredmények egy 
része a szerző saját eredménye.)

A teljességre nem törekedve megne
veznek néhány szakszociológiát:

falu-, város-, munka-, szervezet-, 
vallás-, értékszociológia, a társada
lomstruktúra, a mobilitás szociológiája, 
életmódkutatások, deviáns viselkedések 
szociológiája stb.

Újra és újra fölerősödik az az óhaj, 
hogy a szociológia fogalmazzon meg ún. 
nagy átfogó elméletet, de Merton ameri
kai szociológus érvelését mindezideig a 
szociológusok többsége elfogadta. Mer
ton szerint a szociológia fiatal tudomány, 
még nem tud átfogó nagy elméletet meg
fogalmazni, ezért a szociológusok egyen
lőre maradjanak az ún. középszintű elmé
leteknél és ezek empirikus igazolásánál.

A szociológia jól körülhatárolt társa
dalmi jelenségeket, problémákat vizsgál, 
és ezeket lehetőleg egzaktul, számszerű
sítve magyarázza. A társadalom és annak 
irányítói elvárják, hogy a szociológusok 
a társadalompolitikai célokhoz és dönté
sekhez programjavaslatokat dolgozzanak 
ki. A szociológiai kutatások eredményei
nek kiértékelésénél szempont az is, hogy 
a felvett tényadatok alapján bizonyos 
tendenciákat is megfogalmazzon és ezek 
alapján tegye meg a programjavaslatot, 
de a végleges társadalmi program alapjá
ul szolgáló célok megfogalmazása és a 
társadalom irányítása nem szociológusi 
feladat.

A tanulmány utolsó részében szeret
nék írni a szociológia és a lelkészi munka 
kapcsolatáról, pontosabban arról, hogy 
tud-e segíteni a szociológia a lelkészek
nek szolgálatuk végzésében. Abból indu
lok ki, hogy a lelkipásztori szolgálat 
olyan munka, amely társadalmi közegben 
történik, tehát emberi kapcsolatokban va
lósul meg, olyan interakciók sorozata, 
amelyben -  e földi értelemben -  a leg
fontosabb szereplők, személyiségek. 
Azonban ezen személyiségeknek a sajá
tosan egyedi jellegzetességeik mellett 
(amelyekkel foglalkozik a pszichológia), 
és ezekkel egyenrangú meghatározottsá
ga az embereknek a szociális meghatá
rozottsága, tehát mindaz amit a családban 
elsajátított a szocializáció során az em
ber, vagy ún. keményebb társadalmi mu
tatók, mint iskolai végzettség, foglalko
zás, jövedelmi helyzet, lakáskörülmé
nyek stb. tartoznak ide. Senki sem 
tagadhatja, hogy ezek a meghatározottsá
gok nagyon erősen meghatározzák az 
ember evilági „mozgását”, hitét, cseleke
deteit és életét, vagyis az embert magát.

Még egy szempontot szeretnék meg
említeni: az egyház kettős természetű, 
egyrészt transzcendens meghatározottsá
gú és küldetésű (ez adja evilági legiti
mációját is), másrészt struktúrájánál és

munkaterületénél fogva evilági, azaz kül- 
detése e világba indítja, de ebből termé- 
szetesen következik, hogy ismernie is 
kell (az egyháznak) szolgálata tárgyát, 
vagyis a társadalmi környezetet annak 
fontosabb jellemzőivel együtt.

Lényeges megjegyezni, hogy az egy- 
ház evilágiasodásánál (a látható rész)  
fogva a társadalmi törvények alól nem 
vonhatja ki magát. Három megközelítés-  
ben szeretném ezt bemutatni.

1. Mivel a társadalmat bizonyos al
kotmányos formák meghatározzák, ezért 
ezen jogi keretek kötelező erővel bírnak 
az egyházra nézve is. Nem beszélve ar
ról., hogy ezek a jogi kategóriák olyan 
emberek közötti játékszabályok „megkö
vesedett formái”, amelyek a közösségek 
és így az egyház létét is hivatottak bizto
sítani.

2. Másrészről az egyháznak is van 
struktúrája (egyházkerületek, egyházme
gyék, püspökök, esperesek stb)., amely a 
szervezetszociológia modelljeivel jól le
írható, és ezért haszonnal lehetne alkal
mazni a szervezetszociológia eredménye
it.

3. Harmadrészt, mivel a gyülekeze
tek élete az egyházi élet alapját képezi 
ezért fontos lehet a csoportok, közössé
gek életét vizsgáló csoportdinamikai ku
tatások eremdényeinek az alkalmazása. 
Bizonyos „absztrakciós szintről” nézve a 
keresztény közösségek olyan szabálysze
rűségeket kövemek, mint más értékek és 
célkitűzések alapján szerveződő közössé
gek.

A keresztyén közösségek életét na
gyon jól lehet magyarázni csoportdina
mikai modellekkel akár kialakulásukat, 
akár fölívelő szakaszukat, vagy működé
süket, vagy fölbomló szakaszukat is te
kintjük.

Természetesen vannak sajátosságaik 
a keresztyén közösségeknek is, amelyek 
nem magyrázhatóak csoportdinamikai fo
galmakkal, ezek egy része magyarázható 
pl. vallásszociológiai kategóriákkal. De 
még így is akadnak olyan jellegzetessé
gek, amelyek még a vallásszociológiai 
modellből is „kicsúsznak.”

Összegezve az utolsó szakasz mon
danivalóját: az egyháznak van egyrészt 
ún. „vertikális dimenziója”, amely a hit 
dimenziója, az Istenhez tartozás élmé
nyén keresztül lehet talán a legérzéklete
sebben beszélni erről a vonatkozásról. Itt 
a szociológus megáll, fejet hajt elismerve 
illetéktelenségét.

Van azonban az egyháznak ún. „ho
rizontális dimenziója” is, ahol kifejti 
szolgálatát, karitatív munkáját stb. és ez 
már megragadható szociológiai model
lekkel. Sőt bizonyos értelemben az egy
háznak kötelessége is, hogy megragadja 
azt a lehetőséget, amit a szociológia -  
mint a társadalomról szóló tudomány -  
eredményein keresztül nyújthat, azért, 
hogy az egyház az isteni küldetéséből
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eredő evilági szolgálatát jobban tudja 
kifejteni. Másként fogalmazva a szocio
lógia eszközt ad a társadalmi közegben 
tevékenységet végző lelkészek kezébe, 
annak a közegnek és azoknak az embe
reknek a jobb ismeretét, ahol és akiket 
szolgálnak.

AJÁNLOTT IRODALOM 
Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába 

(MKKE. Aula, Bp., 1989.)
Csepeli Gy.-Papp Zs.-Pokol B.: Modem polgári 

társadalomelméletek (Bp.Gondolat. 1987.) 
Szcepanski, J.: A szociológia története (Bp. Kos

suth. 1973.)
Az értelmiségi önvizsgálatot segítheti:
Szelényi Iván: Új osztály, állam, politika (Bp. Eu

rópa. 1990.)

Bodrog Miklós

Közérthető
lélektan

Általában nem könnyen valljuk be, ha 
nem értjük önmagunkat. Okunk van rá, 
hiszen szorongató érzés megtapasztal
nunk, hogy korántsem vagyunk szuverén 
urak saját „belső házunkban”. Persze kellő 
önismeret nélkül másokat is sokkal 
könnyebben értünk félre, aminek legve
szélyesebb formája a teljesen akaratlanul, 
tudatunk ellenőrzését megkerülve történő 
projekció. Ilyenkor az elfojtott, tudattala
nunkba ledöngölt indulatokat, érzéseket, 
tendenciákat, gondolatokat vetítjük bele 
arra alkalamas egyénekbe, közösségekbe. 
Dyenkor -  akár kollektive is -  a mások 
konyháján .mossuk fehérre” azt a 
szennyesünket, amelyről nem akarunk 
tudni, hiszen az összeférhetetlen önértéke
lésünkkel. Ebből aztán igen keserves bo
nyodalmak származnak, még a hitéletben 
is, hiszen azzal takarózni is lehet. Ha nem 
vigyázunk nagyon, önámítási alapanya
got is lehet „hitből” előállítani. Amelyik 
csoportosulás a legigazabbként viselke
dik, főként jobbra-balra vagdalkozó hevé
ben, az lehet a leggyanúsabb.

Megbízható lélektani ismeretek igen 
hasznos szolgálatot tehetnek ön- és em
berismeretünknek. Gyakori probléma 
azonban a pszichológiai szaknyelv, ame
lyet nem értünk vagy -  ami még rosszabb 
-  félreértünk. (És nem is minden szakíró 
képes szabatosan, sőt -  uram bocsá’ -  szé
pen fogalmazni.) A Herderbücherei (Frei- 
burg, Basel, Wien) dicséretes bőségő vá
lasztékot nyújt kipróbált szakemberek írta 
könyvekben, amelyek elsősorban keresz
tyén meggyőződésüket igyekeznek segíte
ni élethelyzetük és mások problematikájá
nak jobb megértésében, s ehhez nyújtanak 
szolid pszcihológiai ismeretekkel szakse
gítséget közérthető nyelven (ahol kell,

szómagyarázattal). AHerder Kiadó ad ar
ra, hogy könyveinek nagy része zsebfor
mátumú és olcsó legyen, jobbára DM 10.- 
alatti!

Christa Meves az „ász” lélektani szer
zőik között: az NSZK egyik legismertebb, 
legkiválóbb gyakorlati érzékő pszichagó- 
gusa (nálunk ezt sokszor pszichopedagó- 
gusnak mondják), akinek elméleti kép
zettsége is sokoldalú és kitőnő. És tud írni 
is! Őt olvasni nem fárasztó, noha akár
hányszor bonyolult jelenségeket kell átlát
hatóvá tenni, ami hallatlanul nehéz (primi
tív leegyszerűsítések nélkül).

Elsősorban a család érdekli, s abban 
is a szeretet hatalma: e körül forog 320 
oldalas, Was unsere Liebe vermag című 
könyve (1982), melyet mindenek előtt szo
rongatott szülőknek írt. A legkülönbözőbb 
gyakorlati „gubancokkal” foglalkozik, rá
mutat azok forrásaira, de még inkább arra, 
hogy milyen irányban lehet keresni a ki
utat. A hangsúlyozottan keresztyén hitő 
szerző Dér Weg zum sinnerfüllten Leben 
című könyvéből (1980), mely 350 oldalas, 
még így sem éri el a 10 márkát, csak né
hányat a tárgyalt témák közül: Gyermek
nyomorúság egykor és most. Nincs többé 
bőn? Szárnyatlan ifjúság. A fejére redukált 
ember. Egyenlőségfanatizmus. Az „előhá- 
zasság,, problémája. Angyalok és démo
nok harca bennünk. Tóbiás, ill. Jónás 
könyve. Jób segítségével. Az ördögről. A 
modem ember élet- és halálfélelem kö
zött.

írt Meves két ABC-t is, ezek 100-150 
oldalasak.Az Ehe-Alphabet-nék. 1989-ben 
már a 26. kiadása jelent meg. Tényleg 
ABC-sorrendben vesz elő kulcsszavakat, 
szellemesen, egyszerűen, hiteles közvet
lenséggel. Ugyanezen lelki segítőknek se
gítve: Kleines ABC für Seelenhelfer 
(19854).

Érdekes: az M mindkettőnél a Macht, 
mert a feldolgozatlan hatalmi problemati
ka mindkettőbe alaposan belerohant.

Az álmok világát igyekszik megkö
zelíteni három, 120-190 oldal közötti 
zsebkönyv. Günter Harnisch gyermekál
mokkal foglalkozik Traume lösen Le- 
benskrisen címmel (1985). A felnőttek 
élete is a gyermekkorukra épül, az látszik 
meg rajtuk észrevétlenül is. Gyerekek ál
ma akárhányszor sokkal többet mond, 
mint ugyanazon gyerekek szája. -  Bots- 
chaf aus Traumen (1983): öt jelentős, 
mégis kevéssé ismert álom az ókori Kelet, 
illetve a korai keresztyénség idejéből. Vá
logatta és bevezette Victoria Brockhoff. E 
könyv úgy tekinti az álmokat, mint a 
transzcendencia jelbeszédét. -  Tapasztalt 
pszichoterapeuta Willy H. Fischle, s beve
zetést ad álmaink megértéséhez, mégpe
dig bibliai címmel: Den Seinen gibt' s dér 
Herr im Traum (1986). Különösen megra- 
gadóak a konkrét élethelyzetekben irány- 
fényszerően fellobbanó álmok, illetve 
azok „üzenete”, ahogyan korrigálják a hi
ányosan orientált tudatot, vagy utat mutat
nak az úttalanban.

Emst Benz Marburgban volt evangé

likus teológia professzor, egyik speciális 
kutatási területéről írta kis könyvét: Pa- 
rapsychologie und Religion (1983), 
amelynek egy része egy Kirchentag-on is 
elhangzott. Napjainkban a keleti vallások 
és más áramlatok bizonyos körökből 
sokkhatást: teljes bezárkózást, általánosít
ható „ördögösítést” váltanak ki, ami épp
oly képtelenség, mint az ellenkező véglet. 
Akadnak, akiknek már maga a para
pszichológia démoni, holott az egy objek
tív vizsgálati módszer. Nagyjából ugyan
ezen problematikához szól hozzá kollégá
ja, Adolf Köberle: Dos geheimnisvolle 
Reich dér Seele (1984). Különösebben 
utóbbi lehet üdítő olvasmány azoknak, 
akiknek becses az evangélium bensősé
ges, hiteles üzenete. A szerző ugyanis 
igencsak jártas a lélektanban. Tekintettel a 
tárgyi öszefüggésre itt kell megemlítenem 
-  bár más kiadónál, az Edition Coprint -  
R. Brockhasusnál jelent meg Hans-Jürgen 
Ruppert: Okkultismus c., nagyobb formá
tumú, 320 oldalas műve (Wiesbaden- 
Wuppertal, 1990). A lélektanilag is kivá
lóan képzett dr.theol. szerző tisztázza az 
okkult, illetve okkultizmus fogalmakat, az 
okkult jelenségek magyarázási-értelmezé- 
si kísérleteit, s óvatos, meggondolt léptek
kel, minden kritikátlanság vagy demoni- 
záló hiszitéria nélkül keresi a szolid teoló
giai talajt. Dokumentációban mutatja be 
az okkultizmust mint modem pótvallást, 
aztán a spiritizmust, majd ezek értelmezé
seit, illetve az ilyen jellegű teológiai állás- 
foglalásokat. Elolvasására érdemes időt s 
energiát szánnunk.

Befejezésül vissza „Herderékhez”. 
Mint vehettük észre, ez a kát. könyvkiadó 
protestáns szerzők műveit is kiadja, s kü
lönben sem nevezhető feleke- 
zetieskedőnek. Erre vall az is, hogy a sze
mélyes hitéről és kiváló lélekgyógyászati 
műveiről ismert, 1986-ban 88 éves korá
ban elhunyt genfi Paul Tournier franciából 
fordított műveit is megjelenteti, például a 
„Szembenézve a szenvedéssel” - ImAnge- 
sicht des Leidens - címűt (1983). A kritika 
ezt a könyvét ítélte a szerző legszemélye
sebb művének. Aki csak egy kicsit is kétli, 
hogy a pszichoterápiának helye van a lel
kipásztori szemléletben, csak ezt az egy 
könyvét olvassa el ennek a mély hitű pszi- 
choterapeutának.

De ha már a Herder Verlag protestáns 
szerzőivel zárjuk jelen könyvbemutatón
kat, vegyük azt a szövegválogatást (P. 
Manns), amelyhez kiadós bevezető tanul
mányt írt Walther von Loewenich, címe 
pedig: Luther für Christen (300 oldal, 
1986). Luther témái (egyes korai levelei 
után): A megigazulásról. Az eucharistiá- 
ról. A hivatalról. Az egyházról. A kiadó 
azzal ajánlja nagyrészt természetesen ka
tolikus olvasóinak Luthert: tanul
mányozása közben kiderülhet, hogy ő 
egészen más, mint amilyennek eddig vél
tük.

Már csak ezért is üdvözöljük a tisztes 
Kiadót.
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Fórum
Elsősorban

lelkipásztor!
Kinczler Gyula felügyelő vélem énye 

a mai igehlrdetőről
Még a Pesti Egyházmegye februári LMK ülésén, amit Kő

bányán tartottak, szólt hozzá a jelenlevő gyülekezeti felügyelő 
az igehirdetés előkészítéséhez. Nagyon világosan érzékeltette, 
mit is várnak mai igehallgatók az evangélikus igehirdetőktől. 
Megemlítette, hogy ma különösen is tekintettel kell lenni azokra, 
akik az új vallásos érdeklődési hullámmal csapódnak az eddig 
is igehallgató gyülekezeti tagokhoz. Ezeknek bizony nincs év
tizedes igehallgatói gyakorlatuk, és sok mindent egyszerűen nem 
értenek a prédikációból. Magyarul szól ugyan a lelkész a szó
széken, mégis sok biblikus, vallásos kifejezés érthetetlen marad. 
Közös felelősségünk, hogy ezek az új érdeklődők ne maradjanak 
érintetlenül, és megmaradjanak a gyülekezetben, ne csalódjanak,
ne m enjenek el máshova.

Mivel Kinczler Gyula nagy mértékben érdekelve látszott 
ebben az ügyben, beszélgetésre hívtam meg. Nem csalódtam: a 
beszélgetés szerteágazó és hasznos volt. Mondanivalóját közre
adom bizonyos csomópontok köré csoportosítva. Javaslom, hogy 
minden lelkész kérdezze meg időnként felügyelőjét ebben a 
kérdésben. Hátha nemcsak a gyülekezet gazdasági ügyeit érintő 
kérdésekben lehet hasznos beszélgetést folytami?!

(Kinczler Gyulát ugyan sokan ismerik, mégis néhány szóval 
bemutatom: Aktív nyugdíjas mérnök és gyülekezeti felügyelő. 
Évtizedek óta hűséges igehallgató és szolgáló tagja gyülekeze
tének. Olyan időben is végezte a gyermek és ifjúsági munkát, 
amikor ez nem volt divat, sőt veszéllyel járhatott. Több lelkész 
szolgálatát ismeri Kárpátalján, Kőbányán, egyházmegyéjében. 
Társalgási szinten is jól beszél több nyelvet is. Egyházi ügyek
ben nagyon tájékozott. Alapvetően konstruktív beállítottságú, ha 
kritizál is nem rombolni akar, hanem építeni. Így kell e beszél
getésre is figyelnünk!)

Lp.: Mi a véleményed az igehirdetésről?
KGY: Fantasztikus felelősség, óriási feladat. Emberek élete és 

üdvössége függ az igehirdető szolgálatától, a keresztyén 
élet és az örök élet egyaránt.

Lp: Mi a szerepe az igehirdető személyének?
KGY: Nagyon fontos és mással nem pótolható. A zu .n . laikusok 

sem helyettesíthetik a lelkészt ebben a szolgálatban. Sok
szor a laikusok paposabbak, mint a papok. Ez torz hely
zet, de gyakran előfordul.

Lp: Ki és mi a lelkész a Te szemedben?
KGY: A  lelkész szememben elsősorban pásztor és pásztorként 

hirdet igét i s - e z  azt jelenti, hogy ismeri juhait és juhai 
is ismerik őt, együtt él nyájával jóban-rosszban egya
ránt.
De nemcsak nyáját ismeri, hanem azt a célt is, ahova el 
akarja vezetni híveit... Ismeri a környezetet is amiben a 
hívek élnek ma. A  pásztor sem él védett területen és nyája 
sem. A  mai valóságban élnek. Amennyire igaz, hogy 
minden lelkész misszionárius is egyben, annyira igaz az 
is, hogy az elért embereket permanens pásztori gondos

kodásban kell részesíteni. A  küldetés is állandó, a pász
tori szolgálat is.
Szememben az igehirdető elhívott személy, s mivel elhí
vott, elkötelezett is. Nem azt csinálja, amit akar, hanem 
amit Küldője akar. Aláveti magát Annak, aki szolgálatá
ba állította. Amikor szolgál, a missziói parancsot hajtja 
végre, s amikor szolgál, a pásztori szolgálatot végzi. 
Megkeresi az elveszettet és meg is akarja tartani.
Az igehirdető jézus miatt autentikus személy, szava 
azért hiteles, mert Küldője hitelesíti. Mivel nem a maga 
embere, szolgálata sem saját jó kedvétől függ. A z igét 
köteles hirdetni minden körülmények között, alkalmas és 
talán számára alkalmatlannak tűnő időben és mindenki
nek, akivel csak kapcsolatba kerül.

Lp: Kinek is szól a mai igehirdetés?
KGY: Világosan két csoportot lehet megkülönböztetni ma a 

templomozók között istentiszteleteinken: A  régiek cso
portja (legyenek bár rutinos, minden vasárnap jelenlé
vők, vagy ritkábban, de évek óta rendszeresen járók) és 
az újak, akik eddig kimaradtak a gyülekezeti életből, most 
tűntek fel, hogy bekapcsolódjanak. Ezek a peremről jöt
tek, esetleg nem is evangélikusok, de most itt vannak. -  
M a  ily e n  v e g y e se k  a legtöbb helyen a gyülekezetek. 
Mindkét csoportnak joga van érteni, ami elhangzik, amit 
a lelkipásztor mondani akar, hiszen csak akkor követhetik 
a pásztort, ha értik szavát. Mindkét csoportra állandóan 
figyelemmel lenni nem könnyű feladat, de kötelező. A  
második csoport tagjai elsősorban is közösségre vágynak, 
szeretnék, ha beletartoznának a gyülekezetbe, szeretnek 
közösségben élni. A z egész gyülekezetben tudatosítani 
kell ezt a mai helyzetet, ne csak a lelkész tudjon róla. A  
régieknek minden vasárnapi feladatuk, hogy barátkozza
nak a most idecsapódottakkal. Beszélgetni kell az igehir
detésről, hogy mit is fogtak belőle.

Lp: Milyen legyen hát az igehirdetés nyelve ma?
KGY: A z érthető beszédet elsőrendű fotnosságúnak tartom. M i

vel az igehirdető szolgálata elsőrenden pásztori jellegű, 
a lelkésznek jól kell értenie a szószék alatt ülők nyelvét. 
Ha a lelkész sokáig érthetetlen, a nyáj lemarad, elmarad. 
A  mai élő nyelvet a lelkész csak úgy ismeri meg, ha hívei 
között él. Életem során sok lelkész szolgálatában része
sültem. Becsülöm ezt a szolgálatot, de éppen ezért féltem 
is, óvni akarom lelkészeimet a hibáktól, fölösleges terhek
től, mindattól, ami nehezíti az igehallgatók befogadó
készségét. Napi gondok és örömök között élőknek állan
dóan tolmácsolni az igét nem könnyű feladat.

Lp: Konkrét példákat is tudnál mondani a hibákra, 
veszélyekre?
KGY: Hogyne, sokat is! 1. Például óvakodjanak a lelkészek a 

„lemezektől''. Amit már egyszer leforgattak, azt ne te
gyék fel újra. A  hívek néhány mondat után már maguk
ban folytatni tudják... 2. Óvakodjanak az általános frá
zisoktól, főleg a kegyes zsargontól. Ilyen kifejezések: bá
rány, kereszt, vér, üdvösség stb. csak üres szavak, ha nem 
magyarázzák meg -  gondoljunk különösen az említett 
második csoportra. Amit jól értenek az egykori ébredés 
emberei, az lehet, hogy teljesen idegen és érthetetlen a 
mai szekularizált embertől. 3. Óvakodjanak gyakori latin 
szavak, vagy idézetek használatától. Ez inkább görög-la
tin műveltségük fitogtatásának hat, mint valódi segít
ségnek, szinte szeretetlen ség. A  gyülekezeti tagok 99 szá
zalékban nem tanultak sem görögöt, sem latint. Az nem
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baj, ha a lelkész klasszikus műveltségű, de ezt nem kell 
a szószéken újra meg újra a hallgatók tudomására hozni. 
Legyen a szószék szava életközei, mutasson túl ugyan a 
napi kérdéseken, de használja a mindennapi beszédet. 4. 
Óvakodjanak a „modemkedó" beszédtől, mert sokakat 
megbotránkoztat. A z ilyenért az öregek joggal morognak 
(„már itt is így beszélnek?"). Tudom, hogy a fiatalok felé 
kell fordulni, övék a jövő, el ne riasszuk őket! Nem lesz 
kinek prédikálni holnap, ha ma nincsenek itt a fiatalok, 
de azért tekintettel kell lenni az idősebbekre is. Nem 
szabad megkeseríteni őket.

Lp: Milyen jó példát vagy vonzó kezdeményezést 
tudsz említeni ma?
KGY: A  családi istentiszteleti formát nagyra értékelem. Ilyen

kor együtt van több nemzedék egyszerre. Esetleg 12-80 
éves korig minden korosztály képviselve van. Óriási vív
mánynak tartom pl, hogy mostani fiatal lelkészünk kijön 
a gyermekekhez, s egyúttal a felnőttekhez is van szava. 
Mindenkit foglalkoztat.
Fontos új módszerekkel és segédeszközökkel is kell kísér
letezni, de nem szabad elhagyni a régi jólbevált fomákat 
sem. legyen az új természetes, senki se éréze erőltetésnek.

Lp: Mit tanácsolsz fiatal lelkészeknek?
KGY: Próbáljanak az egész nyáj iránti felelősségben élni és 

szolgálni. Ne feledjék, hogy nem a templomban megje
lentek tartoznak a nyájhoz. Látogatással elsősorban azo
kat kell felkeresni, akik soha sem jelennek meg. Aztán 
talán még fontosabb, hogy maradjanak a nyájban. Egy 
gyülekezet ad elég feladatot, nem kell mást keresni. Sem
mi feleslegest nem szabad vállalniok a gyülekezet rová
sára. A  pásztor nem hagyhatja el nyáját még rövidebb 
időre sem! Hogy tudja a juhokat vezetni, ha nincs jelen? 
Komolyan kell vennie a rábízott nyájat. A  régieket őriz
ni, az újakat ébreszteni és nevelni nem kis feladat. Örül
jenek annak, hogy lelkipásztorok lehetnek ma. Ez nagyon 
fontos szolgálat.

Lp: Mit tanácsol a gyülekezeti tagoknak?
KGY? Egymást is, lelkészüket is hordozzák el szertetben. Se

gítsenek lelkészüknek és ne akarjanak lelkészek lenni 
mind. Van sok terület a gyülekezet életében, amiben se
gíthetnek. A z istentiszteleti életbe is be lehet kapcsolni a 
laikusokat (lekcióolvasás, bünvallás, úrvacsoránál segéd- 
kezés), de ne engedjünk „civilt" a szószékre. A  Tanítás 
nem mindenkié. Itt újra mondom, hogy a nem lelkészek 
azt hiszik a szószéken vallásos nyelvet kell magukra eről
tetni és ezért beszélnek kegyesebb nyelvet, mint a lelké
szek. Nem is mindig hiteles a szavuk, nem is felel meg 
az egyház tanításának. Csak szükségállapot (Notlage) 
esetén szolgáljon nem-lelkész a szószéken, ilyenkor is 
jobb, ha egy jó prédikációt olvas a szószéken, mintha egy 
rosszal kísérletezik.

Lp: Mit tanácsol általában ev. egyházunkban az 
igehirdetéssel kapcsolatosan?
KGY: Tanuljanak egymástól a lelkészek! Van mit, sokféle típu

sú lelkész szolgál ma is egyházunkban, szomszéd gyüle
kezetek és presbitériumok találkozóin legyen szó az ige
hirdetésről is, ne csak szervezeti vagy anyagi kérdésekről. 
Keressük meg a legmegfelelőbb modellt saját gyülekeze
tünkben kísérletek után. Az újakat ne a liturgia gazda
gításával nyerjük meg, mert nem ismerik ki magukat. 
Nem is vonzó ez, legfeljebb csak azoknak, akiknek külön 
érzékük van ehhez. Ne feledjék a lelkészek, hogy pászto
rok és a hívek, hogy Jézus Krisztus nyájának tagjai! Csak 
a jól pásztorolt nyáj válik jó missziói gyülekezetté is.

Lp: Köszönjük a beszélgetést!

5\z igdürdető műfidyt

Szentháromság ünnepe 
utáni 20. vasárnap
Ef 5,15-21

15.v. „Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem 
bölcsen".

A „tehát” a megelőző vers keresztelési himnuszához kapcso
lódik („Ébredj fel, aki alszol...”)- Isten szeretett gyermekei vagy
tok (5,1) akiért Krisztus önmagát adta, hogy „szeretetben járja
tok” (5,2). A következő versek paranézisei is a keresztség felől 
értelmezhetők, mely ugyan a „halálból való feltámadás”, azaz új 
élet, csakhogy a keresztség által semmiféle automatikus-mágikus 
character indelebilist nem nyerünk, történeti-lelki adottságaink 
nem változnak meg és attól a világ struktúráinak hatása nem 
eliminálódik...ezért vigyázzatok jól, hogyan jártok.

A „peripateó” -ról az arisztotelészi s általában a görög meg
kötöttségek nélküli csoportos sétálvatanítási módszerére asszoci
álhatunk (V.ö.konkrét értelemben Jn 11,9; átvitt értelemben Jn 
8,12). A keresztyén élet tehát nem város-, világnéző sétafikálás, 
hanem figyelmet és bölcsességet (szófia) igénylő Krisztusköve
tés. Éppen mivel életünk útja nem determináltan kész adottságok 
között kering, hanem újabb és újabb döntések kényszerében ala
kulva vezet, a bölcs az, aki megérti és helyesen értelmezi a „kör
nyezetet”, a mindenkor adott helyzetet, s azt figyelembe véve 
logikusan és toleránsan reagál. A „bölcsesség Lelkének” ajándéka 
(1,18) csak annak gyakorlása közben válik sajátunkká. Mit jelent 
a ma gyülekezetének a lutheri dacos „Meg vagyok keresztelve!” 
vigasztalása? Vállaljuk-e annak valódi konzekvenciáit, a figyel
mes-bölcs életvitelt?

16. v. „Kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gono
szak" .

A magyar fordítás szójátéka, hogy t.i. mind a ,k airosz”-t, 
mind a ,h émera”-t „idő”-vel fordítja, lehetőséget ad az első meg
magyarázására (V.ö.pl. Lk l,20;Jn 7,6), mint amely teológiailag 
kvalifikált idő, ziccerhelyzet, melyet bűn kihagyni, elszalasztani, 
mert döntő pillanat, sorsforduló, a nagy alkalom, melyre bármely 
pillanatban sor kerülhet s a legtöbbet ki kell hozni belőle („ma
kkig the most of every opportunity” NTV.). Az „exagoradzomai" 
mintha a piaci vásárlás egy különlegesen jó ajánlatának kihasz
nálására utalna.

A „gonosz időket élünk” magyarázatakor végre kedvenc té
máink egyikéhez érkeztünk. Sajnálkozásunkat fejezhetjük ki a 
világban mások által előidézett szörnyűségek felett, szidhatjuk a 
történelmet meg az inflációt, ifjakat-öregeket, politikusoktól egy
házi vezetőkig, csévézőktől a sarki zöldségesig. Pedig hát nem is 
biztos, hogy rosszabb lenne most a helyzet, mint volt pár éve. Pál 
számára nem az ilyen, vagy olyan körülmények miatt jártak go
nosz idők akkoriban, hanem mivel eszhatológikus vég-várásban 
gondolkodott (lKor 7,29kk: a hátralévő idő rövid, mert e világ 
sémája elmúlik, ezért „gonosz”, Gál 1,4).

Még ha közel vagyunk is halottak napjához, helytelen lenne 
evangélikus szószékeken a paruzia-hangulatot kierőszakolni, 
mint azt némely szekta teszi. A valódi kérdés tehát az, hogyan 
tudunk, vagy szabad ehhez a gonosz világhoz viszonyulni! (V.ö. 
Vályi Nagy Ervin, Egyház és Világ 1/3. 5. o.) Egyrészt nem éri 
meg a gonosz világnak kiszolgáltatni magunkat, azaz nem kell 
annyira komolyan venni, hogy a hozzá való viszony döntene az 
Istennel való életünkről (lásd a társadalmi teológia minden for
máját a felszabadítástól a diakóniáig, a jezsuitától a keresz
ténydemokratáig); másrészt azonban soha nem szabad lemondani 
arról, hogy e világgal kommunikációban, megértésben -  és nem 
elutasításban -  maradjunk. Azért, hogy javíthassuk és emberibbé 
tegyük, azért, hogy éppen a gonosz világban Isten jóakaratát 
érvényesíthessük. Ha nem így lenne, a világ és a teremtettség 
gnosztikus, gyanakvó lenézése és elidegenedett egyháza éppen 
ezáltal válna a furfangos gonosz által manipulálttá.
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17. v. „Éppen azért: ne legyetek meggondolatlanok, hanem 
értsétek meg, mi az Úr akarata."

Az előzőkben leírtak megvalósítása nem kis szellemi erőfe
szítést igényel. Téved az, aki azt gondolja, hogy a hot a „szív” 
funkciója s az értelmi tevékenység ellentéte, vak engedelmesség, 
érzelmi viszonyulás csupán. A Vulgata „intelligentes" szava a 
„megértés” szellemi munka jellegére utal s jó, ha a ,józan” ész 
lutheri munkahipotézisét komolyan véve kimondjuk: van keresz
tyén intelligencia! Nem mint társadalmi réteg (melyről manapság 
sok szó esik), nem is csupán mint vallásos-teológiai műveltség és 
olvasottság (melyet oktatni bibliaórai munkánk feladata lenne), 
hanem az az (istentől) született képesség, amikor az ember többet 
tud, mint tanult, amikor valahogy egyszerűen megvilágosodik a 
dolgok összefüggése és benne az „Úr akarata”. El tudok képzelni 
igehirdetést ilyen főtémával: „Legyünk intelligens evangéliku
sok”, kételkedve, kritizálva, kérdezve. Átgondolva (a „meggon
dolatlan” ellentéte) a döntéseket, melyek aztán az intelligencia 
olyan szintjére juttatnak, amikor már finoman disztingvált, csele
kedhető, konfrontálható, artikulálható vélemény és cselekvés ter
mészetes egyszerűséggel, szinte spontán módon jön (Mt 25,2kk, 
Lk 16,8-az okos szüzek, az okos sáfár) Isten akaratának cselek
vésére (Rm 12,2, Lk 21,15).

18. v. „Ne részegedjetek meg, mert a borral léhaság jár 
együtt, hanem teljetek meg Lélekkel.”

E verssel új és az előzőekhez csak lazán kapcsolható parané- 
zis következik. Ha nem ebből lesz a témánk, lehetséges elhagyni, 
illusztrációnak használni, vagy e versek sajátos mondanivalójára 
építve új témát választani.

A korabeli olvasó számára a „bortól ittasság” versus „Lélek
től átitatottság” játékos szembeállítása (Conzelmann) a Lélek 
eksztatikus hatására utal (a Dionüzosz-kultuszban a bor szolgált 
kábítószerként az elragadtatottsághoz), melyet már Pünkösdkor 
észrevették („Édes bortól részesedtek meg” A 1,13.15.), mert a 
Lélekkel „víziók”, „álmok” és „prófétálások” jártak együtt.

A verset lehet úgy értelmezni, hogy az előbbiekben említett 
bölcsességgel a léhaság, tehát a kairosz elmulasztása nem járhat 
együtt, vagy úgy, hogy az Úr akaratának megismerése a Lélekkel 
telitettség állapotában, azaz a gyülekezet közösségében lehetsé
ges. Az októberi szüretek idején természetesen különösképp ak
tuális lehet néhány egyértelmű szót mondani a nagy magyar piá- 
lási „kultúra” helyzetéről, helyesebben azokról az ezt (s a kábító
szerezést, gyógyszerabuzust) kiváltó okokról. Arról a hiányról, 
mely az elszürkült unalom-valóságból víziókat igényel, mely a 
kiábrándító ébrenlétből gyógyító és merész álmokat képzel s 
amely a kényszerpályák hámjából ki akar rúgni. A baj éppen nem 
az ugyanis, hogy vannak vízióink és álmaink („I have a dream”- 
M.L.King; Álom az Isten-Ady), hanem az, ha azok illúziók és 
szorongással teli rémálmok. - A Lélekkel telítettségben külsőleg 
tényleg van valami közös a spiccesek jókedvével, a minden - a 
legnagyobb - rendben - van nagyvonalúságával, a nem-izgatom- 
magam-miatta megbocsátó legyintésével. Hiszen végülis tényleg 
minden a legnagyobb rendben van, mert Isten van és szeret.

19. v. „...mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és 
lelki énekeket; énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az 
Úrnak."

Anélkül, hogy az egyes felsorolt énekformákat tudo
mányosan megkülönböztetni akarnánk, világos, hogy itt a kora
beli gyülekezet konkrét liturgiájának fázisaira utal az író (Kol. 
3,16), azaz egy átlagos istentiszteletre, annak responzorikus, an- 
tifónaszerű doxológikus formájával együtt. Ahogy becsípve, gát
lásait levetve az ember könnyebben dalolni kezd, úgy az Isten 
boldogságával telített ember is szívesen szembe-énekel minden 
nyomorúsággal és túlénekel minden zengő-érc zörgést. -  Egy
részt tehát pozitívan értékelhetjük „éneklő egyházunk” tagjainak 
szíves éneklését a templomokban; ahol van -  vagy jó lenne, ha 
lenne - ,  a liturgikus-énekes istentiszteletet s általában a litrugikus 
rész fontosságát, akár elemenkénti bontásban.

Másrészt a versnek a konkrét istentiszteleti kereten túli érvé
nyessége is van, hiszen az éneklés nem a templomra korlátozódik. 
Az éneklés mindig és mindenhol hitvallástétel. A hit az, amelyik 
költ és énekel, mert Isten nyelvén próbál kifejeződni, mintegy 
már előre gyakorolva az Apok. 15,3-ban prófétáit művet. Így tehát

itt egy általános magatartásformáról is szó van a spontán, impro- 
vizatív, felszabadult, játékos boldogság önfeledtségéről az agyon- 
szabályozottság, túlrendezettség, kényszerbefáradtság monotóni
ájával szemben. -  Ha azonban e versek alapján -  mondjuk -  a 
„Mit várok az istentisztelettől” témát választjuk, egyidejűleg ér
demes figyelni egy másik összefüggésre is. Ahogy nyilvánvalóan 
bolond lenne az, aki minden kérdésre tényleg valamilyen ének
verssel felelne, úgy rejtőzik valami veszély is abban, ha az egy
ház-templom olyan világtól elidegenedett kultikus térré válik, 
ahol az ember olyan „énekeket” énekel csak, melyek nyelvezetét 
és dallamát, tartalmát csak a bennfentesek ismerhetik. Ez baj, még 
akkor is, ha az „éneklés" az ember privát „szív”-ügye.

20. v. „...és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor 
mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében."

Az „eühariszteó" önkéntelenül is az úrvacsorát, tehát az 
istentisztelet egyik részét juttathatja az olvasó eszébe, de -  amint 
az előző versben -  itt is van általánosabb értelmezése is: „min
denkor”, azaz istentiszteleten kívül is. Vagy ha úgy tetszik, úgy, 
hogy az egész élet, hétköznapokkal együtt is váljék ilyen értelem
ben istentiszteletté. -  Talán a szakasz legszebb, legvígasztalóbb 
és legizgalmasabb kijelentése a „mindenért” szó. Megköszönhe
tem és dicsérhetem Istent nemcsak a jóért, örömért és segítségért, 
hanem a rosszért, bánatért és kudarcért is. -  Egy űrhajóst faggat 
a riportemő (O. Faliad) hitéről, aki így felel: „Legalább három
szor kockáztattam már, hogy lezuhanok és mindannyiszor úgy 
imádkoztam Istenhez, mint az (Sült. És akarod tudni? Hiszem, 
hogy Isten segített, ő  hozta működésbe azokat az átkozott vezér
lőberendezéseket, mert már igazán majdnem lezuhantam. így, ha 
az ember felmegy a Holdra, első dolga, hogy segítséget kér Isten
től. A második, hogy megköszöni.” „És ha nem jön a segítség?” 
.Akkor is megköszöni. Ez jó modor kérdése. Ha én kérek tőled 
egy szál gyufát és te nem adsz, azért én mégis megköszönöm, 
igaz, vagy nem? Ez jó modor kérdése”. Meg az előbbiekben 
említett keresztyén intelligencia kérdése, -  tehetjük hozzá. Annak 
tudata, hogy Ő jobban tudja a dolgokat és összefüggéseket, tisz
tábban látja a mögöttes értelmet, így akik ő t  szeretik, azoknak 
minden javukra van. Minden.

21. v. „Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmé
ben."

(A régi fordítás szerint tördelve e vers még e szakaszhoz 
tartozott formailag, jelenleg a 22. vershez, bár a két ige nem 
ugyanabban az esetben van, egyes kéziratokban még hiányzik is.)

Bizonyos logika szerint ez a felszólítás lenne a „hogyan 
éltek”-re az első konkretizált válasz: a keresztyének egymáshoz 
való viszonya csak a Krisztushoz való viszonyuk felől (!) értel
mezhető („Krisztus félelmében”). A többi csak ezen áll, vagy 
bukik. -  Figyelemre méltó, hogy a szövegben nem a „hüpakoé” 
szó van, mely egyébként is jogos averziót ébreszt az úgyis túl sok 
kényszerű! engedelmességre kiskorusított emberekben. A „hü- 
potasszomai" inkább engedést, megengedő viszonyulást, elfoga
dást és empátiát jelent, azaz a szeretet szabad, nagyvonalú dön
tésétől motivált alázatot.

Bízik László

Szentháromság ünnepe 
utáni 21. vasárnap
Ef 6,10-18

Az Egyházról, mint Krisztus testéről írott páratlan szépségű 
és alapvetően fontos tartalmú levél végén nyugalmas, békességet 
kínáló befejezést várhatnánk. A megelőző szakaszokban, az apos
tol igyekezett minden életterületre nézve krisztusi eligazítást adni, 
az isteni titkokat megismerő, a kegyelmet elnyert ember új élet
formáját, soha-nem-volt új magatartását és lelkiségét jellemezni.

A levelet lezáró szakaszban mégis felizzik a mondanivalója: 
mintha nem bízna abban, hgoy ezek az új kapcsolatok és életfor
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mák megvalósulnak és működőképesek lesznek, ezért, mintegy 
az egyház és az egyes keresztyén ember jövőjét bemutatva, a 
harcról és a harchoz szükséges fegyverzetről beszél.

Ez a harc nem valakik ellen, netán a hitet el nem fogadók, 
vagy üldözők ellen folyik, hanem „erők és hatalmak ellen, a 
sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, az ördögi 
mesterkedéseivel szemben.”

De sokszor tévedett az Egyház, amikor hatalmát és tekinté
lyét növelendő, emberek elleni harcra használta maga gyártotta 
fegyverzetét és nem Isten fegyverzetével küzdött a gonosz erői 
ellen!

A leszerelés, a katonai erők csökkentésének, a népen belüli 
és népek közötti megbékélés időszakában most mi beszéljünk 
harciasán, egyfajta fegyverzet ./elszereléséről”? -  ,Járjunk elhí- 
vatásunkhoz méltóan -  a hit harcában” - ez a mai vasárnap témája. 
Bizony, nem kerülhetjük el, hogy megmagyarázzuk, milyen harc
ról van itt szó, milyen eszközökkel kell harcolnunk és hogy ez a 
harc az életért, a gonosz mesterkedéseivel szembeszállva, Isten 
szeretetének megéléséért folyik! Talán segít a megértésben az a 
szomorú tény, hogy hazánkban megromlott a közbiztonság. Az 
elbizonytalanodott rendőri erők gyengeségét kihasználók miatt 
veszélybe került az élet és a tulajdon. A fiatalok között divattá 
vált az önvédelmi sportok elsajátítása, hogy ne legyenek kiszol
gáltatottak. A diktatúrákban a hatalom apparátusa nagyobb köz- 
biztonságot biztosít, de nagyobb a félelem is! Meg kell tanulni 
félelem nélkül is biztonságot teremteni...

Ha pedig a külső veszélyeztetettségek helyett most már a 
belső gonosz erők támadásaira gondolunk: az erkölcsi fellazulás
ra, az emberi együttélés kínjaira, az embert próbáló és legyőző 
idegi támadásokra, akkor érezzük, hogy itt van igazán szükség 
védelemre és önvédelemre, Isten hatalmas erejére és a Tőle kapott 
fegyverzet használatára.

Megállni a hitben, megakadályozni a gonosz kísértő és táma
dó erőit, hogy legyőzzenek -  ez nehezebb, mint megvédeni az 
otthont a betörőktől, vagy megtanulni néhány sikeres fogást, a 
támadók ártalmatlanná tételére. Jézus mindvégig „állta a sarat”, 
pedig volt épp elég része ilyen kísértésekben és támadásokban. 
Ezért remélhetjük, hogy az Ő ereje elég lehet a mi számunkra is!

A képek, amelyeket Pál apostol alkalmaz, a római katona jól 
ismert fegyverzetének és felszerelésének képe, akit elsősorban 
közelharcra készítettek fel.

Jó, ha mi sem nagy általánosságokra (interkontinentális ra
kéták pályájára!) gondolunk, hanem a „közelharcra”, saját kísér
téseink és bűneink, a bennünk és körülöttünk zajló sötét erők 
támadásának leküzdésére.

„Önnön erőnk csak délibáb És bizony esnénk esten; De harc
ba küldte Egy Fiát Értünk maga az Isten. (József Attila fordítása, 
256. sz. énekünk). Nem a divatos „agy-kontrolit” vagy más szem
fényvesztő önuralommódszereket kell tehát fejlesztenünk, hanem 
Jézus erejét kell „elkérnünk”, buzgó imádsággal, azzal a szilárd 
meggyőződéssel, hogy Ő már legyőzte a Gonosz erőit és Ő ismeri 
modem világunk kísértéseit, csapdáit, alattomos támadásait is.

Vegyük sorra az isteni fegyverzet egyes darabjait:
a.) Az Igazság (alétheia) szeretetének öve. Valóság, őszinte

ség, megbízhatóság, hűség, tisztesség, becsület, a feltárt tényállás 
igazsága, stb. tartoznak e fogalom körébe. Amint a korabeli ka
tona nem tudott a bokáig érő tógában annak övvel való felkötése 
nélkül járni, még kevésbé harcolni, úgy nem tud a keresztyén 
ember sem élni hazugságok, féligazságok, meghamisított tényál
lások, megkérdőjelezhető tisztesség, meglazuló hűség és megbíz
hatatlanság légkörében. Az igazságot meg kell találni, ki kell 
mondani, hűen kell képviselni - különben lépten-nyomon fenn
akad valamiben a harcos. Itt nem egyszerűen az „igazság bajno
kairól” van szó (Heródes is tudta az igazságot Keresztelő Jánossal 
kapcsolatban, Pilátus is tudta az igazságot a Jézust vádoló zsidó 
vezetőkkel kapcsolatban, a gazdag ifjú is tudta az igazságot Jézus 
szavai nyomán -  mégis másképpen cselekedtek!) Az igazság sze- 
retete -  ez a harc lényege. Nem feladni, nem köztes megoldások
kal megelégedni, hanem vállalni és vallani. Mai futók és más 
sportolók tudományosan kikísérletezett ruhában, felszereléssel 
sportolnak, hogy semmi ne akadályozza a maximális teljesít
ményt. Nekünk nem kísérleti eredményekre van szükségünk, csu

pán Jézustól tanulható érzékeny szívre és lelkiismeretre, hogy az 
igazságszeretet öve szabaddá tegyen a hit harcában.

b) Megigazulás (dikaioszüné) páncélja. Ez a kapott igazság, 
amely nem a mi érdemünk, kegyelem által ölthetjük fel. Nem 
vagyunk sérthetetlenek, érzékeny és sebezhető pontjaink is van
nak, mégis elfogad, mégis megvéd ez a páncél. Vannak emberek, 
akik konokság, közöny, megszokott romlottság páncéljába burko
lóznak, vagy a sündisznó tüskéihez hasonló védőburokkal próbál
nak megközelíthetetlenné válni, de ezek csak emberi páncélok, 
könnyű áttörni őket. Megváltottságunk tudata, Krisztus értünk 
végzett szolgálatának megmásíthatatlansága és ajándéka azonban 
áttörhetetlen és elvehetetlen páncél.

c. ) Készség a békesség evangéliumának hirdetésére. Egy har
cos sem azért kapja fegyverzetét, hogy azután visszahúzódva 
élvezze a biztonságát. Az ember úgy van megalkotva, hogy a láb 
és a kéz mozogjon, a száj beszéljen, a szem lásson, a fül halljon. 
Aki ezt gátolja, az az elsorvadás elé néz. A „készség” szó sokat
mondó. Nincs recept arra, hogyan is kell a békesség evangéliumát 
vinni és hirdetni. De ha van készség, mindig kialakul a lehetőség 
is. A békétlenség terjed magától, mint a gaz a kertben. A békesség 
azonban a gonosz erők ellen való, ezért kell szüntelenül megküz
deni érte.

d. ) A hit pajzsa. A pajzsot általában nem a harcos tartotta 
maga elé, hanem fegyverhordozója, ő  jobban látta a mérgezett, 
tüzes nyilak érkezésének irányát, mozgékonyabb is volt. -  A hit 
Isten ajándéka. A mérgezett nyilak viszont váratlanul, kiszámít
hatatlanul jönnek, próbára teszik a hitet, a látható valóságok „mi- 
ért”-ekre késztetik a hívőt is. A hit azonban „a nem látható dolgok 
létéről való meggyőződés” (Zsid 11,1b), hatékony védőfegyver a 
legnehezebb időkben is.

e) Üdvösség sisakja. Az eszhatológiai reménység nélkül 
egész harcunk és életünk játékká és illúzióvá válnék. Hetven vagy 
ha feljebb nyolcvan évnyi viaskodás, hogy azután a nagy olvasz
tó semmijébe hulljon minden. Éppen a fejünk az, amely az üd
vösség kérdését nem tudja befogadni, észérvekkel, tapasztalaton 
alapuló bölcsességgel. Az üdvösség élő reménysége, Jézus feltá
madásának valósága éppen kemény fejünket védi, immanenciába 
zárt gondolatainkat szabadítja fel a transzecendencia meglátásra.

f) A Lélek kardja, Isten igéje. -  Ez az egyetlen „támadó” 
fegyver a védekezők után. Nem mi kovácsoljuk, nem mi fénye
sítjük, hanem a Szentlélek. Ő teheti hatékonnyá, időszerűvé, se
beket operáló késhez hasonlóan gyógyítóvá. Ezt a kardot az ördög 
is forgatja, művelt vagy művelődni akaró emberek is ismerik -  
de Isten üzenetévé, élő, elvenen ható beszéddé, Igévé csak a 
Szentlélek teheti. E fegyverrel sorsokat és életeket lehet átformál
ni, egyházat építeni, amelyen a „pokol kapui sem vehetnek dia- 
dalmat”. Támadó fegyver, ahogyan a jó gyógyszer megtámadja a 
szervezetet veszélyeztető kórokozókat, hogy nyomában bűntől 
való szabadulás, egészséges élet, Isten akaratát ismerő és szere- 
tetével feltöltött szív jöjjön létre. Ez már nem önvédelem, hanem 
szolgálat és útkészítés, a krisztusi ember küldetése és létformája.

Lelki fegyverzet egy, a gonosz erőkkel, idegi gyengülések
kel, anyagiak utáni hajszával, erkölcsi fellazulással, a közöny és 
kiábrándultság nyomasztó terheivel küzdő világban. Nagy-nagy 
szükség van e fegyverzetre! Hát kérjük el Istentől! Ez az apostol 
utolsó tanácsa és felszólítása: imádkozzatok ezekért, a Lélek által! 
Isten még a tusakodó, erőszakos imádságot is szívesen hallgatja, 
ha a régi, rossz fegyvereit letevő, megüresített kezét és szívét 
előtáró embert felvértezheti ezzel, az élet egészére kiterjedő, ha
tékony fegyverzettel.

Szirmai Zoltán
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A Reformáció ünnepe
Mt 5,1-10 

Október 31.
Melanchthon volt az első, aki október 31 -ről mint a reformá

ció kezdetéről egyetemi előadásai során évről-évre megemléke
zett. Német földön hamarosan hálaadó istentiszteleteket tartottak 
emlékezvén a reformáció áldásaira, de különböző vidékeken kü
lönböző napokon. Például Márton-napján vagy a gyülekezet 
templomszentelési évfordulóján vagy az illető város, tartomány 
reformációra térésének fordulóján. Volt hely, ahol ez június 25-én 
történt, az Ágostai hitvallás átadásának napjára emlékezve. Rend
szeres évi ünneppé Szászországban tette a fejedelem 1668-ban a 
95 tétel kiszögezésének napját vagyis október 3-át. Ez lett lassan
ként másutt is általánossá.

Miképpen lett a reformáció ünnepének szent evangéliumává 
Mt 5,1-10 vagyis a Hegyi Beszéd beköszöntő szakasza? Okt. 31. 
közvetlenül Mindenszentek ünnepe elé esik. A wittenbergi vár
templom szószékéről Luther már nemegyszer mennydörgött a 
szentekkel űzött egyházi visszaélés ellen. Évről-évre Minden
szentekre állították ki Bölcs Frigyes 17,000 darabból álló erek- 
lyegyűjteményét a szentek állítólagos csontjaiból, maradványai
ból. Az ünnep evangéliuma pedig, amit az egyház a megboldogult 
mártírokra és minden szentekre emlékezvén felolvasott, már a XI. 
századtól fogva a „boldogok evangéliuma” volt. Külsőleges, dá
tumszerű kapcsolatnak köszönhető tehát, hogy ez lett a reformá
ció ünnepének a perikópájává. Persze aligha lett volna azzá, ha 
tartalmilag nem egyezett volna a reformáció újonnan fölfedezett 
igazságaival. Ám találónak bizonyult a választás, hiszen veleje 
éppen -  az envagélium.

A boldogság-mondások
Luther 1522. november elsején, Mindenszentek napján ezek

ről az igékről prédikált Wittenbergben. Nyomtatásban maradt 
ránk. így kezdi: „Szeretteim, ti úgy remélem jól tudjátok már, 
hogy mi az evangélium, ti. nem egyéb mint egy jó szózat és jó 
prédikáció a Krisztusról. Krisztus Urunk Istentől a mi Atyánktól 
avégett adatott, hogy ő mindenkin segítsen, üdvösséget adjon 
testnek, léleknek ideig és örökké. Merőben más prédikáció mint 
a törvény és a parancsolat. Mert a törvény követel, fenyeget és 
szorongat. Az evangélium azonban nem fenyeget és nem szoron
gat, hanem a legnyájasabb ígéretekkel, nagy barátsággal és ked
vesen édesget Krisztushoz. Mózes parancsolja: légy szelíd, kü
lönben elveszíted üdvösségedet. Az evangélium azonban szelíden 
közli és Isten kegyelmét, jóságát, irgalmasságát kínálja és Krisz
tushoz visz minket, akitől megnyerjük, hogy a törvénynek eleget 
teszünk. Az evangélium tehát nem más mint egy drága szózat a 
Krisztusról, aki minden embernek segítségét és kegyelmet kínál 
fel, nem követelődzik, hanem csak nyájasan hívogat." így prédi
kált Luther.

Vajon jól ragadta-e meg a szakasz mondanivalóját? A közép
kori egyház valóban törvénnyé tette az evangéliumot. Krisztus 
ingyenvaló kegyelme helyébe az emberi érdemet „csempészte” 
be. Előkelő kegyeseinek, erénybajnokainak adta oda az Országot 
és mintegy elvette azt a lélekben szegényektől, síróktól, igazságra 
éhezőktől, szomjazóktól. A századok törmelékei alól újra ki kel
lett ásni az evangéliumot!

A reformáció ünnepén igét hirdető természetesen nem vállal
kozhat arra, hogy végigmagyarázza a boldogság-mondásokat. 
Csak kiragadhat belőlük egyet-kettőt. Mégis szükséges, hogy az 
egesz szolgáljon igehirdetése alapjául. Szóljunk röviden erről.

Voltaképpen kétszer négy mondásból áll. Valamennyi fölépí
tése ugyanaz. Élen a bejelentés: boldogok (vagyis az üdvösség 
ígéretét bírják). Majd sorba vétetnek azok, akiknek az ígéret szól. 
Az első négyben inkább állapot, a következő négyben inkább 
viselkedés jelöltetik, de velejében ugyanazokról van szó. A mon
dások utolsó tagja mindig „mert” szóval kezdődik, okát adja a 
boldogságnak. Azért boldogok, mert vár rájuk a mennyek orszá
ga. Az első és nyolcadik mondásban szó szerint így halljuk, de a 
közbensők is voltaképpen ugyanezt részletezik. Isten kegyelmi 
ajándékában fognak részesülni. Az igék mind futurumban állnak.

Persze azért az új már kezdetét vette éppen Abban, akiben elkö
zelített az Ország. Az Övéi már most boldogok, bizonyos váro
mányosai az üdvösség új világának. Jó hírrel, evangéliummal 
köszönti Jézus a tanítványokat. (Nyilvánvaló, hogy Máté evangé
lista már annak tudatában közli Jézus felséges szavait, hogy ez a 
Jézus a Krisztus, a messiási Király, aki kereszthalálával végbevit
te a megváltás művét s feltámasztatván győző Ura a tanítványi 
gyülekezetnek.)

Kiváltképpen fontos az első boldogság-mondás. Ebben már 
a többi is benne foglaltatik. Kik a lélekben szegények, lelki érte
lemben szegények? Azok, akik Isten színe előtt koldusoknak tud
ják és vallják magukat, akik mindent, mindent Tőle várnak, mert 
nekik semmijük sincs. Nincs mivel dicsekedniük Isten előtt. Olyan 
a lelkűk mint egy üres kamrácska. Nincs benne kincs egy szemer
nyi sem. Mi volna az, amivel mi meggazdagíthatnánk Istent? 
Érdemeink, áldozataink, vallásos teljesítményünk, erényünk, 
pénzünk, becsületességünk, jogérzékünk, tudományunk, művé
szetünk, technikánk, kultúránk, lelkesedésünk, fanatizmusunk 
vagy éppen illúziónk?! Koldusok vagyunk. Istentől csak kérhe
tünk. Az Ő színe előtt porrá omlik minden vélt erényünk. Az ásító 
hiány tudata kell, hogy elhatalmasodjék rajtunk, amikor elébe 
lépünk.

És ez mindhalálig így van -  coram Deo. Növekedhetünk és 
kell is, hogy növekedjünk lelkiekben, de ez a növekedésünk 
(megszentelődésünk) sem válhat sohase valutává, melyen meg
vásárolhatnánk az Ő birodalmának polgárjogát. Maradandóan 
kegyelemre szorulunk, sőt egyre inkább kell hogy érezzük: egye
dül csak Tőle várhatunk jót. Ismerős előttünk Luther írása, melyet 
halála előtt két nappal vetett papírra: „Wir sind Bettler: hoc est 
verum.”

Luther példája
Krisztus Urunk boldogjai elsősorban Krisztushoz kell, hogy 

hasonlókká legyenek. Akinek életében a nyolc boldogság csak 
valamelyest is megvalósul, az tanítvány, Krisztus-követő.

Hogy Luther példájával is előhozakodni merünk, csak azért 
van, mert a reformáció ünnepét üljük. És mert érdemes a Refor
mátor életébe belenézni, hogy egyben-másban példát vegyünk 
róla.

A negyedik mondás szól az igazságra való éhezésröl-szom- 
jazásról. Idézhetjük Luther kezdeti belső küzdelmeit, kolostorba 
lépését, önmegfeszítését, kielégületlen Istenkeresését, végül az 
evangélium fölfedezését a wittenbergi kolostor toronyszobájában. 
Isten igazsága nem követelő igazság, hanem ajándékozott igaz
ság, azonos a kegyelemmel! Tudvalévő, hogy Rm 1,17 versével 
viaskodott megvilágosodása óráján. De lám, mennyire össze
cseng ez a boldogság-mondásokkal. Mondhatnánk: Pál az evan
géliumokkal.

A megtalált igazságért Luther örömmel szenvedett is. Aho
gyan azt az utolsó boldogság-mondás megkívánja. Egész élete 
űzetésben telt el. Kihallgatásai, pápai átok, fejedelmek és császár 
elé idézései, parasztlázadás vagy éppen tulajdon népének, a re
formációra tért egyházaknak kudarcai, visszaesései - mint az 
evangélium ügyéért való szenvedés volt. Tapasztalatból rájött: 
„Lehetetlenség, hogy kereszt és megpróbáltatás nélkül Istenre 
tudjon gondolni az emberi szív és el ne feledkezzék róla. ” És 
ugyanő írja (talán címerére, a Luther-rózsára célozva): „Ha Krisz
tus rózsája akarsz lenni, tudd meg, hogy tövisek közt kell járnod. 
Krisztus az ő udvarában nem oszt ki más ruhát, csak a drága 
keresztet. Szenvedni szükséges.” Egyik késői művében az egyház 
ismertetőjegyei (notae eclesiae) között szerepel a „szent kereszt” 
is. Érdekes példaként említhetjük: az augsburgi kihallgatás után 
(1518) Wittenbergben fölkészül az eltűnésre, csakhogy tetszése 
szerint írhasson ezután is az ügy érdekében!

Vissza kell térnünk az első boldogság-mondáshoz. Luther a 
kereszt teológusa! Ki az igazi teológus? Már 1518 tavaszán az ún. 
heidelbergi disputádén kifejti. Nem az, aki a láthatatlan Istenről 
spekulációkba bocsátkozik, hanem „az igazi teológus az, aki azt 
ragadja meg, ami Isten lényéből látható és e világ felé fordított, 
amit a szenvedésben és a keresztben szemlélhetünk.” Isten az 
ellenkezőjének a látszatában (sub contrarie specie) cselekszik: a
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dicsőséges Isten el van rejtve a kereszt gyalázata mögött. A hit a 
magát rejtve kinyilatkoztató Istenbe kapaszkodik teljes bizoda- 
lommal. Isten örök irgalmát haragja mögé rejti. Úgy igazít meg, 
hogy bűnössé tesz. A hit legmagasabb foka: hinni, hogy jóságos 
az az Isten, aki keveseket ment meg és sokakat elkárhoztat (De 
servo arbitrio). Efféle mondásai éppoly paradox mondások az 
emberi ráció számára, akárcsak a boldogság-mondások! Ezt a 
hitet gyakorolta egy életen át Luther. És csodálatosképpen mindig 
megmentette őt Az, akiben így hitt. Utolsó órján is Isten boldog 
koldusa volt.

És ma?
Magyar evangélikus egyházunkban, gyülekezeteinkben min

den feltétele megvan annak, hogy kicsinyeknek tudjuk, valljuk 
magunkat, lélekben is szegényeknek. Nagy a kísértésünk, hogy 
súlyos évtizedek után, midőn újra megláttathatjuk „értékeinket”, 
akár az utcára vonulhatunk zászlóinkkal, előszedhetünk valamit 
büszke protestantizmusunkból -  Jézus boldogtalanjai közé es
sünk! Tartsunk ki hát igazi kincsünk és örökségünk mellett, mely 
ma sem más mint az evangélium Máté 5 és a lutheri reformáció 
értelmében. Istentől várni minden jót! Ne féljünk attól, hogy ez 
puszta kvietizmusba visz. Ha csakugyan elfogadtuk a kegyelem 
ajándékát, akkor az késztetni fog az irgalmasság cselekedeteire, 
tiszta szívet teremt és békeszerzőkké tesz (5.-7. boldogság-mon
dás). Anélkül, hogy ezekkel mint „erényeinkkel” dicsekednénk 
Isten előtt. Erre a belső reformációra szorulunk ma főképpen, 
egyenkint s mint egyház.

Scholz László

A „Petőfi Rádió” Evangélikus Egyház félórája ke
retében elhangzott igehirdetés. Az adás időpontja: 
1990. augusztus 5.

Jézus mondja: „Íme én veletek vagyok minden napon a világ 
végezetéig!" (Máté 28,20.)

Kedves Testvéreim!
Jézus Krisztus ezeket a szavakat tanítványainak mondja. 

Nemcsak az egykoriaknak, hanem minden idők minden tanítvá
nya számára is. Ma nekünk szól. Nekünk, akik olyan korban 
élünk, melyben minden változandó, melyen minden oly bizony
talan, melyben az emberi szó értékét veszítette, mely kort a biza
lom hiánya tett még tartózkodóbbá. Olyan korban élünk, melyben 
az erősek még erősebbekké s a gyengék még kiszolgáltatottabbá 
válnak.

Jézus népe, a tanítványsereg sem mentes e folyamat alól. A 
magány, az egyedüllét, a gyengeség ránk is nehezedik. Ezért 
figyeljünk Jézus szavára, mely először is biztatás. Biztatás min
denkinek, hisz nem lehetünk olyan helyzetben, állapotban soha, 
amelyben ne volna rá szükségünk. De ezen a vasárnap reggelen 
Jézus szava szóljon elsősorban a betegeknek. Akik otthon, vagy 
kórházban élnek, -  vagy különböző otthonokban, távol szerette
iktől, mások segítőkészségére rászorulva. Akik ágyhoz, helyhez 
kötve ébredtek új reggelre, akik számára a nap ismét felkelt, de 
akiknek a szíve a harang kondulásakor összeszorul, mert nem 
lehetnek ott szeretett, kedves templomukban. Akiknél a lélek kész 
ugyan, de a test már erőtelen, de akiknek hiányzik a testvérek 
közössége, az együtt éneklés, imádkozás szárnyaló, magával ra
gadó érzése. Akik tudják, hogy az igaz keresztyén életben az ige, 
az imádság és a közösség elválaszthatatlanul összetartozik. Szá
mukra szól most a biztatás: Én veletek vagyok! De Jézus biztató 
szava szóljon ma a szórványban élők felé is. Azoknak, akiknek 
nem adatott meg, hogy helyben legyen templomuk, lelkészük, 
akik elszakadva élnek egy gyülekezet közösségéből, s akik szá
mára az az öröm, ha a kettő-három közösségében adódik az alka
lom. Magyarországi Evangélikus Egyházunkban minden negye
dik lélek él így -  több mint százezren -  szórványban, saját temp
lomtól, gyülekezettől, lelkésztől távol. Nekik szól, nektek szól 
Testvéreim Jézus szava: „Én veletek vagyok!"

Gyülekezet is élhet így elzártságban, magányban, messze

szomszédoktól csodaként megmaradva. Nekik is szól -  nemcsak 
ott Szatmárban, a Túr partján élőknek -  hanem szerte az ország
ban hasonló helyzetben élőknek: „Én veletek vagyok!" Szól Jézus 
biztatása mindazoknak is, akik bár hallják templomuk harangjá
nak hívó szavát, de nem mernek elindulni, valami visszatartja 
őket, akik elszoktak, mert nem volt korhoz illő, mert a sodrásban 
nem lehetett megállni, akik a Nikodémusok éjjeli, titokzatos kap
csolattartására sem mertek vállalkozni. Lelkük mégis nyugtalan, 
mert bennük vannak az isteni szikra, mely teljesség után kiált, 
mert úgy van alkotva: „nyugtalan az én szívem, míg nem nyug
szik benned, ó Uram.” Nekik szól: „Én veletek vagyok!" Indul
jatok el újra. Elmúlhat a régi, kezdődhet egy új, egy félelem 
nélküli, reménységgel teli élet.

Jézus szava: az „én veletek vagyok” nemcsak biztatásként 
hangzik felénk, ha nem erőforrásként is. Jézus ígérete nem pusz
tába kiáltó szó. Szavának, biztatásának aranyfedezete van. Nem 
felelőtlen ígérgető Jézus. Be nem váltott emberi ígéretekből gaz
dag tárházzal rendelkezünk. Itt az a Jézus biztat, aki a megelőző 
versekben maga mondja: „Nékem adatott minden hatalom 
mennyen és földön.” Az a Jézus biztat, aki isteni dicsőségét el
hagyva emberré lett, hozzánk hasonlóvá. Aki az idők teljességé
ben azért jött, hogy Isten üzenetét hozza, szeretetének jóhírét: 
nem elveszíteni akar, hanem megmenteni. Jött, hogy mindazt, ami 
ennek akadálya volt eddig, lerombolja. A gonosznak ártó hatal
mát, Istentől elszakítani kész szándékát legyőzze. Jött, szenvedett, 
kínos kereszthalált a Golgotán, de győzött! Elvégezte, amiért jött. 
Isten elfogadta áldozatát, feltámasztotta, dicsőségébe emelte. 
Ezért mondhatta: Nékem adatott minden hatalom mennyen és 
földön. Így lett erőforrássá. Így adhat győzelméből erőt győze
lemre. Így lehet segítség, támasz a mindennap harcában, öldöklő 
küzdelmében. De így lehet bűntől szabadító, engedelmesség út
jára késztető. így lehet segítséggé, hogy önmagamat megüresítve, 
üres kézzel állhassak a koldus alázatában Eléje, várva, hogy felé 
nyújtott üres kezemet és szívemet megtölti mindazzal az ajándék
kal, amelyet vére árán megszerzett övéinek. Ez az erőforrás elég 
az erősnek, hogy el ne bizakodjék, de meg se tántorodjék. Elég a 
gyengének, a kicsinek, hogy értelmét lássa életének, a betegnek, 
magányosnak, hogy el ne csüggedjék, hogy félelme füstként to
vatűnjön. Elég a szórványban élőnek, hogy megmaradhasson 
evangélikusnak, örömhírt horodozónak, az Isten megbocsátani 
kész szeretetéről szóló örömhír hordozójának, megmaradva így 
Krisztus tanítványának.

Jézus szava: „Én veletek vagyok,” reménység is. Jelenlétét, 
velünk létét nem ünnepek ajándékának szánja. Nem arra, hogy 
emlékként őrizzük, s múltba tekintve melengesse vele szívünk. 
Minden napra ígéri jelenlétét, a világ végezetéig. Azt ígéri: soha 
sem hagy el, tőle a halál sem választhat el. Félelmet oldó ez a 
reménység, bénultságból felszabadító. Velem van, vele lehetek, 
tanítványaként élhetek, betöltve küldetésem. Járhatok nyomában 
mindig jót munkálva, igaz ügyet szolgálva, igazságra törekedve, 
könnyet törölve, békességet árasztva, békességet munkálva, be
tegeket látogatva, mezítelent, jövevényt felruházva, éhezőnek en
nivalót adva, jó szót szólva, földi hivatást hűséggel végezve. 
Reménytelenségben reményt árasztva, kilátástalan helyzetben 
célra mutatva. Járhatok az emberi élet üdvös célját feledők között 
az üdvbizonyosság örömét sugározva.

Mindezt azért tehetem, mert Jézus velem van. ígéretét meg
hallottam, átjárta szívemet. Biztatására elindultam, erőforrássá 
lett s él bennem a remény: amit elkezdett, teljességre viszi. Nem 
hagy el. Sem betegség, sem magány, sem szórványsors, sem sem
mi más nem szakíthat el tőle. Régi ének írójával vallhatom: „Nem 
soha magam, Jézus így ígérte ezt meg, soha sem leszek magam”.

Legyen hát Jézus szava vigasztalássá, bátorítássá számunkra!
Véssük, véssétek szívetekbe. Jézus üzeni: „íme én veletek 

vagyok minden napon a világ végezetéig".
Ámen.

Labossa László 
Kölcse
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A
17. egyházmegye?

A külföldön élő m agyar evangéliku
sok részére 1957. áprilisában m egindí
tott UTITÁRS című lap II/6 . szám á
ban jelent meg a fenti címmel olyan 
rovat, amely a külföldi m agyar evan- 
gélikusság híreit hozta. Terray László 
főszerkesztő ezt írta az elejére: „A m a
gyarországi evangélikus egyháznak 
16 egyházmegyéje van. Amerikai test
véreink nevezték el a külföldi m agyar 
evangélikus gyülekezeteket egyhá
zunk „17. egyházmegyéjének"... Jelen 
szám unktól kezdve e címen számo
lunk be a külföldi m agyar evangéli- 
kusság életéről." (5.1ap) Kerek 4 éven 
át tudósított a lap külföldi m agyar 
gyülekezetekről és a bennük folyó 
m unkáról ebben a rovatban. Hogy me
lyek voltak az előtérben, arról a követ
kező összeállítás tanúskodik: USA 47, 
A usztria 36, Ausztrália 14, NSZK 13, 
Anglia 11, A rgentína 10, Kanada 9, 
Svédország, Norvégia, Belgium és Ve
nezuela 8, Brazília 7 esetben szerepelt 
a híradások között. Ez a rovat közölt 
ilyen egzotikum okat is: „Alaszkában 
m agyar protestáns gyülekezet alakul. 
Pecsmán János diakónus szolgálata 
nyom án főleg családlátogatások alkal
mával hangzik Isten igéje m agyar 
nyelven (11/11.)" A következőkről 
Lawner Károly számolt be ÚjZéland- 
ból: „A m agyar m enekültek zöme 
Cristchurchbe, Wellingtonba, Auck- 
landba és D unedinbe került. A dune- 
dini Knox teológia egyik tanára -  Ge
orge Knight -  tartott tavaly a nagyvá
rosokban havonta egyszer m agyar 
prot.istentiszteletet. Régi ism erősünk, 
hiszen a 2. világháború előtt 6 évig volt 
a budapesti skót misszió vezetője. Mi
után  ő elhagyta országunkat, a lelki
gondozás m unkáját a m agyarok kö
zött Jan van Royan vette át. Ő ugyan 
holland szárm azású, de szüleivel 
együtt Budapesten élt hosszú ideig és 
o tt érettségizett is. Tökéletesen beszéli 
nyelvünket..." (H I/ll.sz.).

M égsem az egzotikum ok szám on
tartása és ismertetése lett a későbbi év
tizedekben a rovat feladata, hanem  a 
néhány helyen kialakult, megerősö
dött, esetleg egyházközséggé szerve

ződött híveké.
Lehetséges-e, kell-e, szabad-e még ma 

is elgondolkodnunk a 17. egyházmegyé
ről? Ezt a m űvinek látszó kérdést 
egyáltalán nem tartom  annak. Feltéve 
persze, hogy a) érdeklődés van még a 
MEE-ban a „külföldre kiszakadt" egy
kori egyháztagjai iránt; b) nem örökké 
tartó, természetes állapotnak tekintik a 
külföldön élő gyülekezetek a létüket, 
amely előbb-utóbb a helyi egyházakba 
való integrálódással végződik. Az első 
kérdés komolyan vételét még nem  si
került m egállapítanunk. Eltekintve 
püspöki és felügyelői szándéknyilat
kozatoktól, még vajmi kevés jelét adta 
a MEE külföldi hittestvérei iránti olt- 
hatatlan érdeklődésének. S ezt a m on
datot akkor is tudom ásul kell ven
nünk, ha tudjuk, hogy jelenleg az egy
ház otthoni sorainak rendezése 
elsőbbséget kap m inden m ás kérdés
sel szemben. Ugyancsak m egoszlott a 
vélem ényünk a m ásodik kérdés felől 
is. M ert aránytalanul veszélytelenebb 
itt-ott (nagy) m agyar voltunkról nyi
latkozni és a Duna-Tisza táját elcsukló 
hangon emlegetni, m int sok m indent 
háttérbe szorítva külföldön evangéli
kus magyarnak m aradni esetleg olyan 
környezetben, amely ezt legjobb eset
ben akceptálja, de sem m iképpen nem 
honorálja. És m egint más gyülekezeti 
tagjainkban az egy egyházhoz való 
tartozás tudatát ébrentartani, sőt erő
síteni. Aminek konkrét formát ebben 
az esetben a MEE-hoz való tartozás 
ad.

Itt vetem föl azért újra ennek a 
kapcsolattartás minőségének a kérdé
sét. M árcsak azért is, m ert előző, a kül
földi m agyarok között végzett szolgá
latunkról írott cikkemet a Lelkipásztor 
-  érdekes vagy jellemző módon? -  a 
„kitekintés az ökum éne világába" ro
vatban hozta. E besorolás ellen nincs 
semmi kifogásom, sőt jelesnek tartom 
diaszpóránknak az ökum énében való 
tudatos elhelyezését és tudom ásul vé
telét. Amennyiben viszont csupán az 
ökum éné címszó alatt futnak a 17. 
egyházmegye hírei, tudósításai , ak
kor ahhoz nincs különösebb szükség a 
Lelkipásztorra. Genfen keresztül -  
akár az LVSZ, akár az EVT által -  meg
elégszünk a nagy világkeresztyénség- 
be tartozás mély tudatával. Viszont 
akkor ebben mégiscsak az jut kifeje
zésre, hogy a MEE nem kíván ennél 
jobbat, mélyebbet közvetlenebbet a mi 
diaszpóránk felé vagy éppenséggel tő
le. Ebben én egyszerűen nem  hiszek!

Tapasztalatok
Soraim m egírására két tapasztalat 

ihletett. M indkettő villámgyorsan az 
eszembe jutott, am ikor felkérést kap
tam a külföldi m agyar evangélikus 
lelkigondozásról való beszámolóra. 
Az elsőről tavaly M agyarországon

ösztöndíjaskodó fiam számolt be.  
Meghívásra részt vett a fiatal leiké-  
szék gyenesdiási találkozóján. Ott be-  
szám olhatott külföldi m agyar ev.egy-  
házi (és a cserkész) munkáról. Meg-  
döbbenéssel vette észre a Brazíliában  
született és az NSZK-ban felnőtt ma-  
gyarországi ösztöndíjas württembergi  
segédlelkészjelölt, hogy a konferencia 
résztvevői mennyire tájékozatlanok 
voltak ezen a téren. Volt, aki őszintén 
bevallotta, hogy egyáltalán nem is tu
dott létezésünkről.

A másik tapasztalatot magam sze
reztem, nem  is olyan régen. Fiatal, ott
honi kollegák kérdezték meg, hogy  
m ikor települök végre haza? Elvégre 
az annakidején fennálló, elmenetele
met kiváltó okok m egszűntek, itthon 
pedig az aratnivaló sok a munkás, 
értsd a MEE lelkésze,pedig katasztro
fálisan kevés. H aza kell tehát minél 
hamarabb jönni és m egragadni a nagy 
fordulat által fölkínált, az egyház ré
szére talán vissza soha nem  térő, lehe
tőségeket.

Nos, ebből a két tapasztalatból ki
indulva megpróbálok:
a) kielégíteni információigényt;
b) válaszolni a hazahívásra;
c) javaslatokat tenni a MEE és a 17. egy

házmegye viszonyára.

A. Külföldi munkánk gócpontjai
1. Történetileg nézve a legrégibb 

m unkánkat az USA-ban találjuk. 
Anélkül,hogy az ottani evangélikus 
m unkát elemezni tudnám , úgy lát
szik, hogy ennek a korszaka a vége 
felé közeledik A még aktív lelkészek 
magas kora és az utánpótlás hiánya 
csakúgy megteszi a m agáét, m int a 
gyülekezetek szétszóródása, híveik re
formátusokhoz csatlakozása és a m a
gyar nyelviség zsugorodása. Az egyik 
clevelandi és a buffaloi gyülekezetek
ben van még rendszeres magyarnyelvű 
m unka, míg az erdélyi szászok angol
ném et gyülekezetét gondozó egyik 
clevelandi lelkész „beszolgál" a toron
tól (Kanada) m agyar evangélikus gyü
lekezetbe. Ennyit közlök inkább csak 
felhívásként; ha valaki részleteket 
akar m egtudni, az USA-beli kollegák 
szívesen tájékoztatnak.

2. Még a Ku.K. monarchiából 
tudjuk, hogy Ausztriában mindig is 
volt szükség vándorló m agyar keres
kedők és diákok gondozására. A pá- 
rizs-kömyéki békék után derült ki, 
hogy az egykori Lajtabánság (ma Bur
genlandi területén lévő Őrisziget szín
tiszta m agyar és evangélikus népe lesz 
az osztrák ev. egyház egyetlen magyar 
anyanyelvű gyülekezete. Őriszigeten 
ma is minden vasárnap magyarnyel
vű ev. isztentisztelet van, ahol sok 
éven át az időközben elhunyt Teleky 
Béla volt a lelkész, ma pedig Schottner 
Gottfied egykori soproni teológustár
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sunk a helyettes lelkészi teendőkkel 
megbízott munkatárs. A határm enti 
magyar gyülekezetek szívére helyez
zük ezt a gyülekezetei, amely szeretne 
a feledésből és az elszigeteltségből ki
kerülve, újra kapcsolatokat építeni.

3. Teljesen más jellegű a „hadak 
országútján" élő, bécsi székhelyű „Ev. 
Seelsorgedienst der Evang. Kriche AB 
und HB in Österreich". Geográfiai 
helyzeténél fogva is elm ondhatjuk, 
hogy csak igen kevés nyugati, tenge
rentúli hívünk van, aki ne ezen a „ tű
fokon" át került volna ki a nagyvi- 
lágba.A 2. világháború óta is létező 
menekülttáborok m agyarországi m e
nekültek millióit vagy legalább száz
ereit fogadták be, majd bocsátották ki, 
m iután a legtöbb nemzetközi és fele
kezeti segélyszerv m ár innen segítette 
és tám ogatta a menekülteket. Úgy tu 
dom , hogy ebből a sajátos helyzetből 
kifolyólag az itteni lelkigondozói szol
gálatunknak cserélődött a leggyor
sabban a „klientúrája". Viszont éppen 
a bécsi gyülekezet vállalt szinte em
berfeletti részt a m enekültgondozás
ból és tudta távolabbi gyülekezeteink 
felé irányítani a továbbvándorlókat.

Ez m ár azért is fontos volt, m ert 
hiszen magyarországi segítségre alig 
is szám íthattunk. Több m int 3 évtize
des külföldi szolgálatom alatt -  1986- 
ig összesen 4 magyarországi lelkész 
értesített -  személyesen vagy levélben 
- külföldre került volt egyháztagjáról, 
m egadva annak nevét és esetleg címét. 
E lm ondhatjuk ma már, hogy ez tilos 
volt, viszont azt is, hogy valószínűleg 
százak tűntek így el egyházunk szá
m ára a szám ukra am úgyis idegen tár
sadalmi és vallási világban. 16 éven át 
kapott különben egy ilyen testvérünk 
tőlünk istentiszteleti m eghívókat, 
anélkül, hogy valaha is reagált volna 
rá. Egyszer aztán megjelent, m ert m int 
m ondta, látni akarta azt a gyülekeze
tei, amely 16 éven át türelmesen hívo
gatta öt...!

Talán legyen elég ez az egy adalék 
ahhoz, hogy az ideológia szolgálatára 
elszegődött monolitikus egyházveze
tésnek hogyan sikerült éket vernie kö
zénk.

4. Az ausztriai m enekülttáborok
ból a legrövidebb úton Németországba 
jutottak a menekültek. M ár közvetle
nül a 2. világháború után a bajor tábo
rokban közös m agyar ref. és ev. lelki
gondozói szolgálat törődött velük.Bár 
ez a közös m unka később kettévált, 
azonban előbb „felosztották" egymás 
között az országot, hogy kölcsönösen 
kiegészítő legyen a gondozás. Már- 
csak azért is, m ert kölcsönösen kellett 
a saját és a másik híveit is gondozni. 
Mégis az egyes gyülekezetek jellegét 
lelkésze hitvallása határozta meg.

A m enekülttáborok fokozatos fel
számolása és a táborlakók tengeren

túlra való kivándorlása az 50-es évek 
elején sok helyütt érdekes új viszonyo
kat teremtett. A 60-as évek végén ref. 
lelkigondozás volt M ünchenben és 
A ugsburgban, Frankfurtban, H am 
burgban, Hannoverben, míg az evan
gélikusok Kölnben és Stuttgartban 
építettek fel nagyobb gyülekezeteket, 
egész egyszerűen azért, m ert respek- 
tív lelkészeik ezekbe a városokba ke
rültek. Érdekes még megjegyezni, 
hogy a reform átus lelkészek az egyes 
Landeskirche-k, majd később az EKD 
„m enekült", ill. „kelet-euórpai" segé
lyezettjei lettek, míg a két evangélikus 
kollegát a helyi tartományi egyházak 
lelkészi állományába vették föl, éppen 
azért, m ert Ők készek voltak német 
szolgálat végzésére is.

Ma valószínűleg a müncheni a 
legnagyobb ref. gyülekezet, hiszen eb
ben a városban él Németországban a 
legtöbb magyar. Utána következik 
m inden bizonnyal a kölni közösség, 
m ost m ár határozott református jelleg
gel, majd az ugyancsak református lel
kigondozás alatt élő Frankfut/M , 
amelyhez Heidelberg és Mainz tarto
zik még hozzá.

Egyik legnagyobb gyülekezetünk 
az ökum enikus jellegű stuttgarti Ma
gyar Prot. Egyházközség. Lelkésze 
evangélikus, a közösségben kb. 35% a 
ref., 25% az ev., 30 % a szabadegyházi, 
főleg baptista elem, de (újabban) uni
táriusaink, m etodistáink és görögka
tolikusaink is vannak. Idén kezdődött 
el a Stuttgarttól 50 km-re levő Heilb- 
ronnban is a rendszeres istentiszteleti 
és lelkigondozói m unka. Saját ökume
nikus énekeskönyve és liturgiája van a 
két gyülekezetnek, amelyet a heiden- 
heimi székhelyű kelet-württembergi 
gyülekezetben is használnak. Itt Hei- 
denheim ben és Ulmban tartunk rend
szeres istentiszteleteket, az ottani, né
m et állásban szolgáló lelkészünk szi
lágysági református.

Eredetileg a kastli Magyar Gimná
zium  protestáns hitoktatója feladata 
volt az észak-bajor és Nümberg-kör- 
nyéki m agyar protestánsok lelkigon
dozása. Ez a kötelék most megszűnt és 
a jelenlegi ev. lelkész feladata N üm - 
berg, Erlangen és Regensburg térségé
ben a m unka kiépítése.

5. Gyülekezeteink egyik legállan- 
dóbbika az angliai (London, Bradford). 
Részben azért, m ert oda alig is mentek 
olyan menekültek, akik Angliát csak 
átmeneti állapotnak tekintették volna 
és ez bizonyos stabilitáshoz járult hoz
zá. Másrészt azért, m ert a m agyar 
nyelvű gyülekezet a többi „bevándor
ló" gyülekezettel (német, lett, ameri
kai, skandináv) együtt m agát a 
„Lutheran Councilt'-t, azaz az ezeket 
összefogó testületet alkotta, valamint 
lelkésze állandó jelleggel tudta gon
dozni kevés angol munkája mellett. Je

lenleg ez a zárt stabilitás lassan hát
ránnyá kezd válni: a gyülekezet stag
nál és -  természetszerűleg -  kiöreg
szik.

6. M ár a 2. világháború után meg
indult a Dél-Svédországba kikerült 
mezőgazdsági m unkások és a Dániá
ba kivetett m agyar katonák lelkigon
dozása. O tt tanuló ösztöndíjasok kap
tak erre Magyarországról nyílt, vagy 
burkolt felhatalmazást. 1956. után a 
Dán Ev. Egyház „Kirkennothjelp", il
letve a Svéd Ev. Egyház „Lutherhjál- 
pen" nevű diakóniai osztálya gon
doskodott lelkészek megbízásáról. A 
dániai m unka ma m ár csak szórvány
gondozásra korlátozódik. Ezzel szem
ben Svédországban megalakult és ki
fejlődött a Svédországi M agyar Prot. 
Egyházközség. Azt is lehetne m onda
ni, hogy ebben a kétezer km hosszú 
országban egyes, önálló vezetőkkel 
rendelkező egyházközségek alakultak 
ki, amelyeknek legfőbb testületé a 
pünkösdi országos konferencia. Evan
gélikus lelkészek gondozzák a gyüle
kezeteket stockholmi, illetve Helsing- 
borg-Malmő-i központtal. A gyüleke
zeti tagok természetesen tagjai a svéd 
államegyháznak. M agát a m agyar 
nyelvű m unkát m ind az állam, mind 
az egyház a „bevándorló" közösségek 
címkéje alatt intézi. Mivel pedig Svéd
országban az állam és egyház egy
máshoz való viszonyában radikális 
változások állhatnak elő, ez egészen 
biztosan kihat majd a m agyar 
prot.egyházi m unkára is.

Ma a svédországi m unkánk az 
egyik legnagyobb, legszervezettebb, 
de egyben legérzékenyebb m unkánk 
is Európában.

7. Egészen különleges, bár jogilag 
legjobban körülírható a svájci m un
kánk. Basel és Zürich székhellyel egy- 
egy ref. és ev. lelkész pásztorolja a M a
gyar Prot. Gyülekezetek Szövetségébe 
tömörült híveket. A svájci kantonális 
szervezettségű Ref. Egyház -  a m ene
külők áram lása idején -  m inden tám o
gatást m egadott két m agyar ref. lelki
gondozó szolgálatnak, Bern és Basel 
központtal. Az idő m úlásával azon
ban fölvetődött a kérdés, hogy a több
ségükben svájci állam polgárságot föl
vett magyarajkú protestánsok m ért 
nem épülnek be a helyi egyházakba? 
Néhány, a m unka önállóságáért síkra- 
szálló m agyar „laikus" hatékony köz
benjárására sikerült a svájci, helyi egy
házakat rábírni, hogy magyar 
prot.gyülekezetek szövetségét enge
délyezzék és ennek két félállású lel
készt is biztosítsanak. A 2. állás másik 
felének fenntartása a m agyar gyüleke
zetek feladata. A Szövetségbe ill. egy 
taggyülekezetbe egyénenként kell fel
vételt kérni, s a szövetség által meg
szabott tagsági díjat lefizetni. -  Genf, 
Bem és Lausanne nem  tartozik a Szö-
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vétséghez. Itt más, svájci vagy nem 
zetközi egyházi szolgálatban álló lel
készek gondozzák a viszonylag kis 
gyülekezeteket.

8. A távoli Ausztráliában 1945. és 
1956. után  igen sok m agyar m enekült 
érkezett. Tanári és angol lelkészi be
osztása mellett vállalta a m agyar 
evangélikusok gondozását egy nem 
rég elhunyt társunk, s egy m ár ott vég
zett fiatalabb lelkész jelenleg az egyet
len m unkás. Az Ausztráliai M agyar 
Evangélikus Konferencia munkája 4 
városra: Sidney, Melbourne, A delaide 
és Perth terjed ki.

9. Dél-Amerikában két evangéli
kus gyülekezetünk van: Buenos Aires
ben (Argentína) és Sao Pauloban (Bra
zília). Ezen a két helyen régi alapítású, 
nagy magyar ref. gyülekezetek mellett 
dolgoznak. M ár a 20-as évektől van 
m agyar ev. gyülekezeti m unka Bue
nos Airesben, a sao pauloi gyülekezet 
pedig 1957-ben alakult. Argentínából 
gondozza az Egyesült Argentin 
Lutheránus Egyház kötelékéhez tarto
zó (tkp. amerikai m isszionárius) lel
kész a montevideo-i (Uruguay) és as- 
suncion-i (Paraguay) kis szórványo
kat. Sao Pauloban jelenleg nincs 
lelkész, pedig 1957-1968 között Lore- 
na, Rio de Janeiro, Belő Horizonté és 
Porto Alegre szórványai gondozása is 
innen történt. Évek óta egy stuttgarti 
teológus, majd gyülekezeti m unkás és 
két m agyarországi nyugdíjas ev.lel- 
kész pásztorolta.

Caracasban (Venezuela) van még 
közös prot. m agyar gyülekezet, ame
lyet a legutóbbi időkig evangélikus 
lelkész gondozott. Jelenleg egy m a
gyarországi ref. lelkész végzi ott a 
munkát.

Ezekkel az igen elnagyolt voná
sokkal próbáltam  kielégíteni az infor
mációigényt. Részletesebb leírás nem 
volt célom.

B. A Hazatelepülés kérdése
Mellette szólnak kétségkívül sú

lyos érvek.
H a valaki poltikai okokból, az ül

dözés veszélye elől, ellenállásból 
hagyta el közülünk az országot, annak 
m ár nem  kell félnie, hazajöhet. Meg
szűntek a kényszerű hazavesztés pri
mőr okai, nem  igazolható ezzel többé 
a további távolélés a hazától. Attól el
tekintve, hogy ez így morális érvelés, 
racionálisan világos a képlet.

Mellette szól az egykor közös egy
ház sorsa és jövője M agyarországon. 
H a az ötvenes évek lelkészi kontin
gense -  kiöregedés, utánpótlás hiánya, 
az egyházat itt is kordában tartó po
litikai kényszerek, stb. következtében 
időközben a felére csökkent, akkor 
nem  irigylésreméltó a jelenlegi és a jö
vő egyházvezetés. S ha hozzátesszük, 
hogy a hirtelen adódó lehetőségek

szinte emberfeletti munkateljesít
m ényt kívánnak meg a lelkészektől, 
akkor ezt a kérdést komolyan kell 
venni.

Mellette szól az országban erőtel
jesen m egindult verseny a „lelkek új
raelosztásáért", valam int a „keresz
tény ku rzu sáért. Szent Jobb körülhor- 
dozása az országban, pápalátogatás, 
az ifjúsági m ozgalm ak „bekebelezésé
nek" legalábbis kísérlete a római egy
ház részéről. Ezek ugyanúgy személyi 
erősítést kívánnak meg az ev. egyház 
részéről, m int a liberalizálódás követ
keztében m egugrott szektás verseny- 
futás a lelkekért. Ezt az utóbi veszélyt 
a római egyház m ár fölismerte: s m ár 
meg is jelent otthon 62 bejegyzett rend 
(Magyar H írlap 1990. 7.2.) leginkább 
N yugatról hazavezényelt szerzetessel 
és szerzetesnővérrel.

Ha jól látom, a hazamenetel mel
lett szól még az is, hogy talán inkább 
van szükség a MEE-ban kvalifikált 
m unkatársakra. Olyanokra, akik a 
kinti nagy ajánlatok között alkalm at 
találtak arra, hogy valamilyen speciá
lis kiképzést szerezzenek -  diakóniai, 
lelkigondozói, pedagógiai, zenei stb. 
vonalon. Amennyiben ez áll, akkor 
m ost kell fölajánlani azokat a szolgála
tokat az anyaegyháznak, amelyek 
hasznára válhatnának.

A hazatelepülés ellen is föl lehet 
hozni érveket. Röviden csak ezeket 
említem:

Az első érv igen emberi : életünk 
45,34,20 vagy 10 évét a m agyarorszá
gitól teljesen elütő, más gazdasági, 
kultúrális, szociális társadalm akban 
éltük le.

Beágyazódtunk olyan szociális 
mozaikképbe, am ely ugyan megköve
teli bőségesen tőlünk a magáét, de -  
bajban -  annál eredményesebb segí
tőnk lehet. Annyira, hogy biztosan le
het vele számolni. Ugyancsak teljesen 
vagy részben m ás sturktúrájú vagy 
szellemű egyházi élethez szoktunk 
hozzá. A befogadó egyházak liberális 
és antiautoritér szelleme éppoly m ar
kánsan nyom ot hagyott bennünk, 
akárcsak a hazafiaskodó kom ponens 
vagy a dogm atikai behatároltság teljes 
hiánya. H ozzászoktunk az állandó 
kérdőrevonáshoz, és tettek-tanítások 
következm ények nélküli megkérdője
lezéséhez. Egészen m ás felekezeti me
zőnyben élünk, m int otthon. Az öku
m enikus nyitottság naponkénti gya
korlat és nem  csak imahetekre 
korlátozott ünnepi alkalom. Főleg -  
legtöbbünknél -  a magyarországi ev.- 
ref. feszültség rossz szájízt kelt.

M egfakultak évtizedek óta (sok
szor titokban) melengetett hazaképe
ink is. Régvolt ismerősök, barátok 
(esetleg rokonok is), akik annak idején 
hozzátartoztak szám unkra M agyaror
szág képéhez, megváltoztak, másokká

lettek vagy éppen meghaltak már.
A második érv nem kevésbbé nyo- 

mós, s az egyházi állapotokra vonat
kozik. Ha csak nem akar egy hazatele-  
pülő a m indent am úgyis jobban tudó  
szerepében föllépni, akkor vagy na-  
gyón késznek kell lennie a kompra-  
m isszumokra, vagy meg kell tanulnia  
hallgatni. Nem  tagadjuk a hazai válto
zások sok-sok pozitívumát. De a szá
m unkra nem m indig érthető akadá
lyokat és korlátokat sem. Ugyanez áll 
az egyházra is. Ahol 40 éven át dikta
tórikusan uralkodtak, s ahol egyházi 
dolgozókat csupán parancsok teljesí
tőivé akarták átformálni, az egyéni 
kezdeményezést gúzsba kötötték, sőt 
adott esetben meg is torolták, s ahol 
szinte erőltették a túlélés technikáját, -  
o tt kérdés, hogy milyen könnyen jöhet 
létre az egyházzal, m int munkaadóval 
és m int saját „otthonnal" való azono
sulás?

Talán furcsa, ha éppen ezt az 
ellenérvet említem, több, m int egy év
vel Őrisziget és Szombathely után. De 
hiszen nem mindenki örült -  kint és 
bent -  ennek a kibékülésnek. S ha még 
nem  is olyan régen valaki a „páholy
ból kényelmesen figyelőknek" neve
zett bennünket, vagy -  legalábbis ami
óta m ertük a „Diakóniai Teológia" ha
zai koncepcióját kritizálni -  az 
LVSZ-nél beidegződött „emigráns 
hangok"-kai próbálta a teológiai érve
lésünket diszkvalifikálni -  akkor ko
molyan meg kell fontolni a lépést. Jel
lemző, hogy a nemrég kötetben meg
jelent heidelbergi diakóniai 
konzultáció anyagában is azzal védik 
ki Vajta Vilmos és az én munkámat, 
hogy azok „em igráns hangok" csu
pán.

Ugyancsak elgondolkoztat egy 
m ásik megfigyelésem. A „kibékülés" 
első évében tulajdonképpen semmi 
meghívás nem jött Magyarországról. 
Ha eltekintünk Vajta Vilmos tisztelet
beli doktorrá avatásától, Terray László 
kisebb körben való megszólalásáról, 
az eredm ény elég sovány. Mi arra ké
szültünk föl, hogy szívesen segítünk. 
De segítségre, úgy látszik, nincs szük- 
ség.Reméljük ebben nem  folytatódik 
tovább a MEE átkos öröksége, t.i. hogy 
(ilyen vagy olyan) tehetségeivel úgy 
bánik, m intha a világ legnagyobb Krő- 
zusa lenne. Persze mi is megszoktuk, 
hogy a pénzünk által helyettesíttetjük 
m agunkat, vagy közvetlen segítése 
helyett kapcsolatokat teremtünk, tehát 
pusztán közvetítünk. De -  azt hiszem 
-  m ost tényleg készenlétben álltunk, 
hogy felkéréseknek eleget tegyünk. 
Nem csupán üdvözlő beszédeket 
akartunk tartani és formális felszóla
lók lenni látványos ünnepségeken. Se
gíteni akarunk -  amire, úgy látszik, 
mégsincs szükség. Vajon megváltoz
nék ez a helyzet egy esetleges hazate
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lepüléssel?
De a legnyomósabb érvet sem fe

lejthetjük el: én jóllehet, személyesen 
kész vagyok a hazatelepülésre. De 
nem jön velem a stuttgarti, stockholmi, 
zürichi, nürnbergi, Sáo Paulo-i stb. 
gyülekezetem. Hanem itt m arad ár
ván. Nem a gombam ódra meglevő 
külföldi magyar egyesületeket sajnál
nám: egy kórus vagy politikai társa
ság, népi tánccsoport vagy kártyaklub 
meglenne nélkülem. De ha én, a lel
kész elmegyek, nincs aki a protestáns 
gyülekezetét pásztorolja. Az a két 
gyermekünk, aki kint teológiát vég
zett, egyrészt a helyi egyház vérkerin
gésébe került bele, m ásrészt legjobb 
akarattal sem tudná a h iányt pótolni. 
Legalábbis 1-2 generáción keresztül 
magyarjaink nem  tudnak m inden 
fenntartás nélkül beépülni a helyi 
gyülekezetekbe. Elmenetelemmel te
hát szám ukra közösségi vákuum  ke
letkezik. Ezért a felelősséget nehezen 
tudnám  vállalni.

C. Javaslatok
Ha jól látom, több a visszatérés el

leni, m int a mellette szóló érv. Vagy 
legalábbis egyenlegben vannak. S m i
vel egy ilyen lépés annyi emocionális 
ballaszttal van megterhelve, nincs sok 
esélye a pusztán  racionális érvelésnek.

Ezért szeretnék inkább néhány ja
vaslatot tenni. Részben a vita elindítása 
kedvéért, részben amolyan harm adik 
útként. Javaslataim at (még) senkivel 
nem  beszéltem át, bár azok szerepel
nek a KEMELM-intézőbizottság leg
közelebbi ülése tárgysoroaztán.

1. M agyarországi és külföli gyüle
kezetek között ki kell építenünk a test
vérgyülekezetek hálózatát. Bár m indig 
kettőn áll a vásár, célszerűbbnek lát
szik, hogy magyarországi gyülekez
tek keresnek m aguknak megfelelő tár
sat külföldön. A testvérgyülekezetek
nek gondoskodniok kell a mindenfajta 
értelemben vett kölcsönösség érvé
nyesítéséről. LMK, ill. KEMELM-ülés- 
ken kell az ötletet népszerűsíteni, eset
leg a m ár meglevő kapcsolatok fenn
tartóit megkérdezni, meghívni. 
Hívjuk meg egymást! Kiküldetésben 
levők értesítsék lelkészeinket kapcso
latfelvétel céljából. Hazajárók és kiuta
zók ne csak turizm ust űzzenek!

2. Ha normálils keretek között 
m űködnek és fejődnek a kapcsolata
ink, akkor a kölcsönös híráramlás azok 
elengedhetetlen feltétele és eszköze. 
Kívánatos azért, hogy egyrészt külföl
diek is belekapcsolódhassanak a bel
földi közegyházi ügyekbe m int pl. az 
egyház teljes, dem okratikus átalakulá
sa, az iskolaügy, hitoktatás stb. Csak 
úgy várhat el tőlünk a hazai egyház 
érdemleges részvételt, ha tudtunkra 
adja, mégpedig közvetlenül, ügyeit,

gondjait, örömeit, feladatait és kudar
cait. így tehet bennünket, külföldie
ket közvetlen részesekké az egyház 
életében.

Ellenkező irányban is el kell in
dulnia a hazai egyházvezetők -  zsinat 
kerületek, egyházm egyék -  tájékoz
tatásának a külföldi gyülekezeti élet
ről és annak átalakulásáról. M inden 
egyházjogi fenntartás mellett is el tud 
nám  képzelni, hogy külföldi gyüleke
zeteink nemcsak beszám olókat küld
hetnének M agyarországra, a tájékoz
tatás céljával, hanem  -  tudom ásvétel 
végett -  évi munkajelentéseiket is.

Ugyanakkor legyen kölcsönös a 
meghívás mindenféle lelkészi vagy 
egyéb továbbképző rendezvényre. 
Lelkészi m unaközösségeink program 
ját, célkitűzéseit tudtul kell adnunk 
egymásnak. M unkáikat átvehesse 
m inden korlátozás nélkül, illetve kö
zölhesse m in d /ak ár a Lelkipásztor 
é s /vagy  a Koinonia. Szándékosan meg 
kell nyitni a kapukat, hogy tájékoztassuk 
egymást, illetve hogy részt vegyünk 
egymás életében. S az csakúgy vonat
kozik teológiai m unkánkra, akár a lel
készi egzisztenciánkra is.

Ugyanez áll gyülekezetünk tagjai
ra is. Buzdítsuk őket a kapcsolatfelvé
telre, egymás meglátogatására. M in
denféle módon tudatosítanunk kell 
bennük és m agunkban az egy egyház
hoz való tartozás tényét és valóságát, 
még akkor is, ha a jogilag tisztázatlan 
kérdések továbbra is fennállnak. Hi
szen éppen az egyház az a műhely, 
amelyben a kialakult gyakorlatnak a 
jog előtt kell járnia. A szeretet meg
annyi gyakorlata nem  igazodhat a jog 
fejlődéséhez, inkább befolyásolja azt, 
-  ez kell, hogy vezessen egymással va
ló kapcsolatainkban is.

3. Kívánatosnak tűnik gyülekeze
teink lelkészekkel való kölcsönös ellátása. 
M ár m ost -  kísérletképpen -  rövi- 
debb-hosszabb ideig tartó, kölcsönös 
meghívásokat kell eszközölni. Fiatal, 
nyelvi ismeretekkel rendelkező lelké
szek vállalnának 3-5 éves periódusra 
külföldi gyülekezeteinkben munkát. 
Ennek kettős eredménye lehetne: az 
exmissziós megismerkedne a befoga
dó egyház teológiájával és gyülekezeti 
gyakorlatával. Idegen lelkésztársak
kal való kapcsolata tágíthatná még 
jobban az így szerzett ismereteket. 
Természetesen hasznára válnék kül
földön dolgozóknak is a mai m agyar 
valóságba beágyazott és megváltozott 
egyházi munka. Nem  is beszélve 
azokról a fiatalokról, akik a m agyar 
egyházi gyakorlatnak és teológiai 
gondolkodásnak híjával vannak.

Nem tagadjuk, hogy itt sok egy
házjogi kérdés tisztázandó. Ajánljuk, 
hogy ebben a tekintetben megkérdez
hető pl. az EKD, amelynek mind a kül
földi német gyülekezetek, mind pedig

az NSZK-ban dolgozó külföldi nem
zetiségi lelkigondozók gondozásában 
igen nagy gyakorlata van. A személyi, 
jogi, anyagi és egyéb kérdések pontos 
felülvizsgálata egy megalakítandó bi
zottság feladata lehetne.

4. A legsürgősebb teendőnek lát
szik azonban mégis a külföldi gyüle
kezetek bevonása a zsinat előkészítésé
be. Ha a jövőben a zsinat által hozandó 
törvények szabályozzák majd az egy
ház dem okratikus rendjét és életét, s 
ha a „17. egyházmegye" valam iként-  
esetenként valószínűleg teljesen eltérő 
-  kapcsolatban kell legyen a „16-al", 
akkor a jövőt meghatározó rendek 
megalkotásában is részt kém ek a kül
földi gyülekezetek. Kívánatos lenne 
minél előbb a bizottságokba való meg
hívás és a közös m unka lehetőségé
nek megszervezése. Idei, szeptemberi 
KEMELM ülésünkön erre vonatkozó 
határozatokat készülünk hozni.

Véleményem szerint a hazai és a 
külföldi egyházi m unka kapcsolatára 
három  lehetőség áll fenn:

a) az eddigi megosztás és egymás 
ügyeibe nem avatkozás. De akkor 
nincs szükség semmiféle kapcsolatra 
és otthoni vezetők ünnepi utalásaira 
sem a „külföldre szakadt" m agyar 
evangélikus testvérek tárgyában.

b) a szinte pánikszerű „hazasie
tésben" m egnyilvánuló egyoldalú ott
honi segíteni akarás. Ezt igen korláto
zott lehetőségeink nem engedik meg. 
Sőt erre hazulról még különösebb ké
rés sem érkezett.

c) Harmadikként említem, mint az 
egyedül járható utat, a kölcsönösségen és 
bizalmon alapuló munkáét. Ez feltételezi 
azt, hogy a kintiek több figyelmet 
szentelnek a magyarországi változá
soknak és részt kém ek azok megvita
tásában és testvéri megtárgyalásában. 
A hazaiak részéről több figyelmet kér
nek a kintiek és nem  csupán anyagi 
forrásokká vagy azok közvetítőivé va
ló lefokozásukat, hanem  gondjaik és 
feladataik kölcsönös vállalását.

Mert, bár összehasonlíthatatlanul 
nehezebb volt az elm últ 40 évet otthon 
leélni, de -  az igazi értelemben vett 
„gér-ek", „paroikoi"-ok sorsát mégis 
nekünk kellett közvetlenebbül átél- 
nük  és feldolgoznunk. Azt gondolom, 
hogy m indkettőnk m últjának tárgyila
gos felmérése és feldolgozása olyan 
teológiai alapokat teremthet, amelye
ken állva a „17. egyházmegye" sorsa 
is új -  és m indkét fél számára fontos -  
távlatokat nyerhet. Mi fölajánljuk 
készségünket erre a teológiai m unká
ra.

Kézirat lezárva 1990. július 30-án.

Gémes István
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Mezőberény I.
A M ezőberény I. ker. Evangélikus 
Gyülekezet 1990/91. évi m unkaterév- 
ből.

Gyülekezetünkben m ár 1958-tól 
csökkent a keresztelések száma, a het
venes évektől radikálisan. 1970-től a 
konfirm andusok szám a lesz egyre ke
vesebb. Ez azt jelenti, hogy a mai 30 év 
körüliek között sokan vannak, akik 
nem  konfirmáltak, nincsenek megke
resztelve sem. A konfirm áltak közül 
sokan nem  tartottak kapcsolatot a 
gyülekezettel. Az utóbbi időben még
iscsak ébredezik bennük az érdeklő
dés a Biblia, egyház, Isten ügye iránt. 
A gyülekezettől való távolság viszont 
nagy, nem  könnyű áthidalni. Aki kon
firmációja óta nem  volt tem plom ban, 
maga sem tudja, hogyan induljon el.

E réteg számára tervezzük az ún. 
„beszélgető csoportokat".

H at alkalom ra szól a meghívás, 
tehát hat héten keresztül találkozunk. 
Az alkalm akat hirdetjük, de gyakorla
tilag személyes meghívás alapján jön
nek a résztvevők. Egy csoportban 10- 
12 személy van, a beszélgetést a lel
kész vezeti. A résztvevők közt 
gyakorló egyháztagok is vannak.

A hat este témája:

I. Hit és kétség között
Cél: lehetőséget adni az Istent ke

resőknek kérdéseik m egfogalmazásá
ra.
1. Istenre találni - a tékozló fiú példázata 

alapján
2. A példázat feldolgozása beszélgetés for

májában
3. Bizalom Istenben -  23. zsoltár
4. Isten megszólítható

Az imádság áldása és nehézségei
5. Reménység -  a halálon túl is 

Emmausi tanítványok
6. Helyem a gyülekezetben

Megjegyzés: a fenti tematika az 
NSZK-beli Észak-Elbai Evangélikus 
Egyházban kidolgozott fonalat követi. 
M ár az elm últ m unkaévben is szer
veztünk két ilyen csoportot, nem 
eremdénytelenül. Példaként közrea
dom  azt a „m unkalapot", am it az első 
téma indításához segítségként kapott 
a csoport.

H úzd alá azt a kifejezést, ami leg
pontosabban kifejezi gondolatodat: Is
ten él. Isten létezik. Isten a világ ura. 
Isten szeretet. Isten ismer engem.

Vagy írj egy m ásik m ondatot Is
tenről, am it ezeknél fontosabbnak tar
tasz.

H úzd alá azt a m ondatot, ami leg
inkább kifejező a számodra:

Keresem Istent. Vágyódom Isten 
után. Hiszek Istenben. Fejezd be az

alábbi két m ondatot: Nehéz Istenben 
hinni, ha... Könnyű Istenben hinni, 
ha...

Jelöld meg azt a bibliai verset, 
amelyik a legtöbbet mondja neked: Jé
zus mondja: „Én vagyok a világ vilá
gossága."

„Kérjetek és kaptok, keressetek és 
találtok, zörgessetek, és megnyittatik 
nektek. M ert aki kér, az kap, aki keres, 
talál, és a zörgetőnek megnyittatik. 
„Istenben bízom, nem  félek, ember 
mit árthat nekem?" -  Jézus mondja: 
„Én aztért jöttem, hogy életük legyen, 
sőt bőségben éljenek." -  Jézus mondja: 
„Békességet adok nektek. Az én bé
kességemet adom  nektek." -  "N e félj, 
csak higgy!" -  „Hiszek Uram, légy se
gítségül az én hitetlenségemben!" -  
„Közel van az Ú r a m egtört szívekhez 
és megsegíti a sebhedt lelkeket." - Jé
zus mondja: „Az egészségeseknek 
nincs szükségük orvosra, hanem a be
tegeknek. Nem  azért jöttem, hogy az 
igazakat hívjam, hanem  a bűnösöket 
megtérésre."

1991. könyvhetén ismét könyvsát
rat állítunk föl Mezőberény főterén, 
ahol egyházi kiadók könyveit áruljuk 
a mezőberényi gyülekezetek tagjainak 
segítségével.

Szeptemberben megyei ifjúsági 
találkozót szervezünk Mezőberény- 
ben, mégpedig közösen a többi feleke- 
zettel. Délelőtt a fiatalok felekezeti 
program ban vesznek részt (evangéli
kus, református, római katolikus és 
szabadegyházi), délután pedig a Jubi- 
late együttes, egy irodalmi színpad és 
egy cserkészcsapat bem utatóját tekin
tik meg.

Csepregi Zsuzsanna

Lelkészi
munkaterv

a Kondorosi Evangélikus 
Gyülekezetben 1990-91-re

A folyamatos szolgálatok a követke
zők: vasárnapokon és ünnepnapokon 
délelőtt 1 /2  11-kor istentiszteletet tar
tunk, illetve délutáni áhítatot 1 /2  4- 
kor. H avonta egyszer, a hó első vasár
napján és a nagy ünnepeken úrvacso
rát osztunk. Vasárnap kivételével 
m inden reggel 8-kor áhítatot tartunk 
az Ú tm utató igéi alapján. Nyári szünet 
nélkül folyik a kedd esti imóra, s a 
csütörtöki bibliaóra. M inden szolgála
ti formánál törekszem az alapvető fel
adatra, a hitébresztés és hitmélyítés 
emberen m úló részének teljesítésére, 
ugyanakkor fontos célnak látom, hogy 
minél többen vegyenek részt ezeken

az alkalmakon. A gyülekezet passzív 
részének bevonását remélem az eddig 
jól bevált „házassági emlékistentiszte- 
let"-től is. A ugusztus első vasárnapján 
a kerek évfordulójú házaspárokat 
meghívjuk, az egész istentisztelet a há
zasságra összpontosít. Előtte szemé
lyesen keresek meg mindenkit, lehető
ség szerint komoly beszélgetésre hasz
nálva ezt az alkalmat. A gyülkezeti 
ifjúság és a gyerekek alkalmankénti 
bevonása az istentiszteletbe szintén 
ezt a célt szolgálja.

Másik súlyponti kérdés számomra 
ezen a szolgálati körön belül az imaó
rák. Kétségbeejtően hiányosnak érzem 
az imaközösségre való igényt, de a 
készséget is közösségben folytatott kö
zös bibliatanulm ányozásra, beszélge
tésre, imádságra. Erőfeszítésem arra 
irányul, hogy ha kis létszámmal is, de 
egy a fentiekre igényes, s ebben helyt
álló közösség szülessen. Hosszabb tá
vú elképzelésem pedig, hogy ilyen em
berek vezetésével házi bibliakörök ala
kuljanak, amelyek a lelkész jelenléte 
nélkül is élnek.

A gyülekezetben kedvelt szere- 
tetvendégségeket -  évente négyet tar
tunk -  természetesen folytatjuk. Re
m énységünk szerint sikerül egy álla
mosított iskolánkat visszakapni, s 
abból szeretetotthont kialakítani, 
amely elmélyíti, konkréttá teszi a hí
vek számára a szeretetszolgálatban va
ló részvételt.

A folyamatos szolgálatok másik 
nagy köre a gyerek-, és ifjúsági m unkát 
öleli föl, beleértve a fiatal felnőtteket is. 
Ezekben a szolgálatokban sincs megál
lás, nincs nyári szünet, sőt!

A gyerek-, és ifjúsági m unkát alap
vetően új helyzetbe hozza -  legalább is 
falun -  az iskolai hittanoktatás. Véle
ményem szerint m indent meg kell ten
ni, hogy az iskolában legyen a hittan
oktatás. Nem értek egyet azzal, hogy a 
bizonyítványba nem kerül be a tárgy, s 
hogy nem lesz a tantestület tagja az 
oktató, akár még különleges státusszal 
is. A hittan komolyan vétele szenved 
így csorbát. Én m inden erőmmel azon 
leszek, hogy délelőtt, évfolyamokra 
bontva végezzük az oktatást. Az már 
messze nem lelkészi feladat, hogy jó 
tankönyveket, munkafüzeteket, szem- 
léletető eszközöket, videofilmeket, ka
zettákat használhassunk a hatékony
ság érdekében. A hitoktatással párhu
zamosan természetesen folyik majd 
hetente egyszer a bibliaköri munka, de 
ez kevésbé oktatás, m int a közösségé
pítés, a gyakorlati keresztyénség meg
élésének kerete kell legyen.

Két év kínlódása után is a serdülők 
(16-20 évesek) között a feladat még 
m indig az, m int az első percben; hívo
gatni a fiatalokat. Csak egy kis csopor
tot sikerült összegyűjteni. Ugyanez a 
feladat a fiatal házasok körében is. A 
néhány hónapja elkezdett m unka re
ménység szerint nem lesz hiábavaló.

Sztojanovics András
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Többek kérésére köteles
ségemnek érzem,hogy tel. 
késztestvéreimnek hiteles tor- 

 rásból {tehát nem pletykaszín- 
ifen) bemutassam ml Is történt 
 az elmúlt tanévben a Teológiai 
Akadémián. Ezért kértem meg 
az ezévi dékánt és a hallgatók 
képviselőjét, számoljanak be 
a történtekről.

(Szerkesztő)

Mi történt a 
Teológián?

Ez a rövid beszámoló tájékoztatás akar 
lenni azokról az eseményekről, ame
lyek Teológiai Akadém iánkon 1989. 
ősze óta végbementek. Szám adásnak 
szánom ezt, hogy végre le tudjuk zárni 
a m últat és végezhessük dolgainkat 
egyházunk szolgálatát segítve.

1. A  múlt ősszel egyre problematiku
sabbá vált a helyzet. A z  Akadém ia épü
lete elkészült ugyan, de az O tthon át
építése, a sokszor kifejezett ígéretek és 
m ódosított határidők ellenére nagyon 
nehezen haladt. Az október végi ta
névkezdet csak úgy volt lehetséges, 
hogy a hallgatók egy félig kész épü
letbe költözhettek be, miközben a fel
ső szinteken még javában folyt a m un
ka. Novem ber 23-án a hallgatók szó
ban és írásban közölték, hogy 
belefáradtak a kilátástalannak tűnő 
helyzetbe, és mivel azt a h írt kapták, 
hogy január 8-ig nem lesz rendes fűtés 
és úgy látták, hogy a halogatás nem  az 
ő érdekeiket védi, hanem  az építési 
vállalatét, azt kérték, hogy fejezzük be 
a félévet a kollokviumi anyag kijelölé
sével, ha nem  tudunk  valahol jobb 
szállást szerezni. Ennek a felhívásnak 
azzal adtak  nyom atékot, hogy, noha 
o tt voltak az A kadém ia épületében, 
egy napig távol m aradtak az előadá
sokról.

2. Hiábavaló kísérletek után a dé
kán további értesítésig hazaengedte az 
O tthonban lakó hallgatókat azzal, 
hogy am int találunk elhelyezkedési 
lehetőséget, folytatjuk az előadásokat. 
Ez január elejére sikerült (egy közeli 
kollégiumban kaptunk ideiglenesen 
helyet) és így, február végéig meg
hosszabbítva az első félévet, tovább 
folytattuk a munkát.

3. Közben a tanári kar hosszas vita 
és fontolgatás után azt a javaslatot ter
jesztette az Országos Presbitérium  elé, 
hogy a jövőben ne az A kadém ia taná
rai közül válasszon O tthonigazgatót, 
hanem az arra alkalm as lelkészek kö

zül. A javaslatban meg is nevezett 
négy ilyen lelkészt, a döntést az Or
szágos Presbitériumra bízva. Dr. Cser
háti Sándor lem ondott addigi ideigle
nes otthonigazgatói megbízásáról és 
az építési m unka további vezetéséről 
is, így kapott m indkét m unka folytatá
sára Szabó Lajos megbízatást.

4. Közben a közegyházban is fel
gyorsultak az események. Sorra jelen
tek meg „nyílt levelek", amelyek az 
egyházi vezetőség törvényes voltát 
kétségbe vonták, és a zsinat sürgős 
összehívását követelték. Megjelentek 
az ellenkező vélem ényt képviselő nyi
latkozatok is. Ezeknek a leveleknek 
egy része, kizárólag a tám adó hangú- 
ak közül, felkerült a hallgatóság fali
táblájára is.

5. Eközben került sor arra, am it 
ma m ár egyházszerte „Bartha ügy" né
ven emlegetnek. Bartha István IV. éves 
hallgató gyakorlati teológiai dolgo
zatát professzora nem fogadta el, azt 
kérve, hogy javítsa ki azt, m ert nem 
felel meg egyházunk tanításának. 
Bartha ezt megtagadta, és kollokválni 
sem volt hajlandó. Sokszor nem éppen 
keresztyéni hangnem ben juttatta kife
jezésre, más professzorokkal szemben 
is, hogy mi a véleménye az Akadémi
án folyó előadásokról és munkáról. 
Sokan próbáltuk, tanárok, hallgatók, 
lelkészek, a tanulm ányait egyszer m ár 
megszakító Bartha Istvánt meggyőz
ni, segíteni, hogy helyét megtalálja 
egyházunkban, de sikertelenül, m ert ő 
ezt hatalm askodásnak, atyáskodó bi
zalm askodásnak, értetlenségnek tar
totta. M árcius 12-én közreadott egy 
nyílt levelet a püspöknek és a tanári 
karnak címezve, amelyben kijelentet
te, hogy addig, amíg ez a szellem ural
kodik közöttük, nem  tekinti őket legá
lis egyházi felsőbbségnek, és nem  tar
tozik nekik engedelmességgel.

Erre a nyílt levélre Dr. Harmati Bé
la püspök, előzetes személyes beszél
getés után levélben azt válaszolta, 
hogy ezek u tán  Bartha Istvánt nem kí
vánja egyházunkban lelkészi szolgá
latra alkalmazni, és számoljon azzal, 
hogy az Akadém iát arra szólítja föl, 
hogy őt a hallgatók sorából töröljék. 
Egyben felajánlotta neki, hogy diakó- 
niai m unkában elhelyezi, ha ezt kí
vánja.

Bartha Istvánnak az Akadémiáról 
való eltávolítására a tanári karnak 
nem  kellett határozatot hoznia, m ert ő 
akkor már, mivel vizsgakötelezettsé
gét megtagadta és be sem volt iratva, 
önm agát távolította el. Ezt a kar ülé
sén meg is állapította. Később, az Aka
dém ián tartott fórumon ezt a tényt 
Bartha István és a jelenlevő lelkészek 
előtt a dékán és több hozzászóló kö
zölte is. Bartha István tovább folytatta 
levelezését, amelyben kifejezésre jut
tatta, hogy a püspök eljárását törvény

telennek tartja.
6. Április 2-án a hallgatóság egy 

„Nyilatkozat"-ot adott ki, amelyben 
Bartha Istvánt védelmébe vette, elha
tárolta m agát a püspöknek az elmúlt 
negyven év antidem okratikus, dikta
tórikus szellemében fogant döntésé
től, m egengedhetetlennek tartva ezt 
az eljárást. A további tanulást nem ta
gadták meg, de bejelentették, hogy 
„tiltakozásul az ilyen eljárások m iatt -  
önként vállalt demonstrációként -  né
hány hallgató április 2-án nyilvános 
tiltakozó böjtbe kezd." Ezt a nyilatko
zatot az akkor 72 hallgatóból 53 írta 
alá. Aláírta 4 tanár is azzal a megjegy
zéssel, hogy az Akadémia ügyeiben a 
tanári karnak kell döntenie.

A nyilatkozat és az éhségsztrájk 
nem  m aradt az Akadémia belügye, sőt 
az egyház belügye sem. A hírt a napi
lapok is felkapták, egyes hallgatókkal 
interjút készítve megjelent cikkeikben 
Bartha Istvánt a püspöki önkény m ár
tírjának állították be. Lelkészek is vol
tak, akik így értékelték az eseménye
ket, ezt a teológusoknak írt levélben, 
sőt volt aki nyílt levélben, megírták, és 
biztatták őket a bátor kiállásra. Ilyen 
levél ki volt téve a hallgatók faliújság
ján is. Nem  volt kitéve azonban olyan 
levél, amelyben lelkészek felháboro
dásukat fejezték ki a hallgatók eljárása 
miatt, és nem  kapott hangot gyüleke
zeti tagok, presbitériumok elítélő véle
ménye sem.

A tanári kar beszélt az ifjúság 
megbízottaival. A megbeszélésen a 
megbízottak kifejezték, hogy az ifjú
ság legális felsőbbségnek ismeri el a 
tanári kart és a püspököket, ebben 
nem  ért egyet Bartha Istvánnal, és a 
levelet küldő lelkészekkel. Megegye
zés született arra nézve, hogy az Aka
dém ián fórum ot rendeznek a kérdé
sek megvitatására, erre a fórumra 
meghívják egyházunk vezetőit és a 
lelkészeket is.

7. A fórum ra május 22-én került 
sor. M egelőzően május 1-én volt a lel
készek és presbiterek részére meghir
detett fórum , amelyen kiderült, hogy 
valam ennyire rendeződnek a dolgok 
és egy kisebbségtől eltekintve a mos
tani vezetőséget segítik a gyülekező 
vezetők. A Teológián tartott fórum el
őkészítéséhez tartozott, hogy a taná
rok és a hallgatók (kétféle) kérdőívet 
töltöttek ki és ezeknek a kérdőíveknek 
a kirtékelését adták a fórumon. Nem 
volt ugyan szerencsés az Akadémia 
ilyen jellegű belügyeit (akár a tanárok
nak a hallgatókról alkotott vélemé
nyét, akár a hallgatóknak a tanárokra 
vonatkozó nyilatkozatait) minden elő
zetes megbeszélés nélkül közreadni, 
de úgy tűnik, nem  váltott ki különö
sebb megütközést.

Az nyilvánvalóvá vált a fórumon, 
hogy a hallgatók, és a jelenlevő lelké
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szek többsége is a kérdések „békés" 
megoldását szeretné, és nem  ért egyet 
azokkal, akik negatív állláspontot 
képviselnek. Az Országos Elnökség 
ezt az Akadém iának küldött levelében 
is kifejezésre juttatta, Dr. Frenkl Ró
bert országos felügyelő a tanévzáró 
ünnepélyen a jelenlevők előtt ism er
tette a levél tartalmát. A dolgok úgy 
alakultak, hogy remélhetőleg zavarta
lanul folytathatjuk m unkánkat.

Ez a néhány sor talán nyújt némi 
tájékoztatást azoknak, akik törődnek a 
lelkészképzéssel, és szeretnék tudni, 
mi is történt az elm últ évben.

A hallgatók is készítenek egy be
számolót, így az ő szempontjukból is 
megismerheti m indenki a történteket. 
Én nem tartok igényt arra, hogy a tel
jességet nyújtsam, csak a rendelkezé
semre álló leveleket és saját feljegyzé
seimet tudtam  használni. Remélem, a 
legfontosabbakat sikerült leírnom. Is
m ét mondom: nem  azért írtam ezeket, 
hogy vitát folytassunk róla, hanem, 
hogy lezárjuk a m últat és folytathas
suk m unkánkat együtt.

Dr. Muntag Andor
dékán

Számadás II.
Az elm últ tanévben az élet nem  meg
szokott m edrében folyt teológiánkon. 
Az első félév végétől egym ást követték 
azok az események, melyek nagy 
visszhangot, fölháborodást, értetle- 
nésget, szom orúságot, feszültséget 
okoztak egyházunkban és főként a lel
készek között. N éhány hónap távlatá
ból talán m ár higgadtabban és objek
tívebben gondolkodhatunk el az ese
ményeken -  okulva a hibákból, nem 
szégyellvén jó papként és teológus
ként holtig tanulni!

A tanévet jó másfél hónapos ké
séssel kezdtük. Egy félkész teológus 
otthon törmelékhalmai között és hu
zatos, egyre hidegebb szobáiban lak
tunk, miközben egyre csak türelm et és 
m egértést kértek tőlünk, bár az átadá
si határidő egyre későbbre tolódott. 
Az időjárás azonban tartotta a határi
dőt: hideg lett. Novem ber végéig bír
tuk is, de akkor végképp arcunkra fa
gyott a mosoly. Egyértelmű volt, hogy 
tavasz előtt nem  lesz lakható állapot
ban az épület. A teológus hallgatók 
egységes felzúdulása eredm ényeként 
(egy napig együtt ültünk a Díszterem
ben, órák helyett) hazam ehettünk, 
m ert nem  sikerült máshol elhelyezni 
minket. Január kilencedikén beköltöz
tünk a mogyoródi úti középiskolás 
kollégiumba, és ott próbáltunk készül

ni a félévi vizsgákra, miközben este fél 
tízkor központi villanyoltás volt. Ta
lán érthető, hogy meglehetősen fe
szült idegállapotban ért m inket a hír: 
Harm ati Béla püspök ú r utasította a 
teológia dékánját, hogy Bartha Istvánt 
-  nyílt levelének tartalm a m iatt -  tö
rölje a hallgatók sorából. Amikor m in
denki egyházunk reformjáról beszélt, 
m egdöbbentett m inket a szerintünk 
jogtalan lépés. Bartha István ügyében 
egyedül a tanári kar dönthetett volna, 
szabályszerű fegyelmi tárgyaláson. 
M ikor rákérdeztünk, m iért nem  így 
történt, senki sem adott választ. Ekkor 
írtuk első körlevelünket a lelkészek
hez, m ert érdemben szóba sem álltak 
velünk, akiket kérdeztünk. Bíztunk 
benne, hogy a körlevél címzettjei meg
értik igazi célunk: Bartha István mel
lett való kiállásunk nem teológustár
sunk visszavételét akarja elérni, nem 
is a vele szemben szerintünk törvény
telenül eljárók személyét támadjuk, 
hanem  egy olyan intézkedés ellen til
takozunk, amely sérti teológiánk auto
nómiáját. Az elm últ években -  bár 
más jellegű ügyekben -  hasonlóan 
szabálytalan eljárás többször történt, 
ezért írta alá néhány professzorunk is 
az első körlevelet. Célunkat azonban 
csak kevesen értették meg. Közben két 
teológus -  nem  a többiek megbízásá
ból, hanem  önként! -  éhségsztrájkot 
kezdett, m ert kérdéseinkre igazi vá
laszt eredm ényező párbeszéd nem  jött 
létre. Egy mai dal szövegével fejezhető 
ki, am it akkor sok társunk érzett: Aki 
kérdez, az áruló, aki egyetért, megbíz
ható, csak a hallgatás a jó. Mivel egy
házon belül senki sem állt velünk ér
dem ben szóba, naivan bíztunk a sza
bad sajtóban. A sajtó szabad is volt 
arra, hogy többszöri kérésem ellenére 
nem  igazi célunkról írtak (tehát az el
járás módja elleni tiltakozásról), ha
nem  szabadon forgatták úgy a szava
kat, hogy nagyobb legyen a szenzáció: 
éhségsztrájk a teológián!

Sajnos az, hogy Roszik Gábor le
velét -  am elyet m ásodik körlevelünk 
borítékjában az ő kérésére -  elküldtük, 
azt a vádat hozta ránk, hogy valami
lyen politikai fondorlat szekértolóivá 
váltunk. Valójában a borítékban egy 
kis papírt is mellékelni akartunk, je
lezve rajta, hogy csupán „technikai 
okokból" küldjük -  mivel kapcsolódik 
levelünkhöz -  a mi borítékunkban, 
tartalm ával kapcsolatos állásfoglalás 
nélkül. Figyelmetlenségünk az oka, 
hogy ez a kis papír kim aradt a boríték
ból, és így súlyos félreértés történt. A 
május elsején tartott nyílt fórumon el
m ondtuk, hogy sem egyházon kívüli, 
sem egyházon belüli csoportok érde
kében és nevében nem vagyunk haj
landóak dolgozni és eddig sem tettük 
ezt. Kizárólag a velünk történtek miatt 
em eltük föl szavunkat.

Egy zaklatott tanévben feszült,  
nem mindig bölcsen, sokszor spontán  
m ódon reagáló teológusok és egy  
szintén feszült, átgondolatlan dönté- 
seket hozó egyházvezetés került konf-  
liktusba egymással. Meggyőződésem,  
hogy testvéri párbeszéddel, szeretettel  
m ár igen ham ar ki lehetett volna húz-  
ni az egész ügy méregfogát. Fáj, hogy  
ez éppen az egyházban nem így tör-  
tént.

Sajnos kevés lelkész kérdezett 
meg minket, az események forrpontjá- 
ban álló teológusokat, hogyan láttuk 
és éltük át mi a történteket. Sokan be
széltek rólunk -  anélkül, hogy előbb 
velünk is beszéltek volna.

Lépten-nyomon találkoztunk 
gondolataink, valódi törekvéseink 
szándékosan rosszindulatú, vagy csak 
a rosszul tájékozottság miatti félrema
gyarázásával. Döbbenetes, hogy 
mennyien ítéltek el minket, és kíván
ták néhány úgynevezett „hangadó" 
eltávolítását a teológiáról, pletyka
szinten beszerzett és terjesztett infor
mációk alapján. Sokszor eszembe ju
tott a nyolcadik parancsolat lutheri 
magyarázata a kiskátéban. Bárcsak 
végre szívünkben is igazán élne és éle
tünkben, szavainkban is valósággá 
lenne m indez, hisz ezt tanultuk és ta
nuljuk Krisztustól!

Kovács László
ötödéves teológus hallgató

Boglárlellei
szórvány-

gyülekezetünk
Szolgálati területem két gyülekezetre 
terjed. Az egyik a balatonszárszóiból 
m aradt ún. boglárlellei szórvány, a 
m ásik a Somogyvámos-HácsiTárs- 
gyülekezet. Úgy érzem mégsem meg
tévesztő írásom címe, hanem  a valósá
got tükrözi. Bár formailag, egyházjo- 
gilag, és a különböző 
nyilvántartásokban különállóak ezek 
a gyülekezetek, ám nemcsak az köti 
össze őket, hogy 1979. májusa óta sze
mélyemben közös lelkészük van, ha
nem  feltétlen egym ásrautaltságuk is. 
Nagyon ellentétes folyamatok zajlot
tak le, mentek vége a két gyülekezet
ben az utóbbi 40 évben, ezért m ond
ható szerencsének ez az egym ásra ta
lálás. Somogyvámosról és Kacsról a 
lakosság és benne az evangélikusság 
közel kétharmada elköltözött a politi
kai, társadalmi és gazdasági változá
sok következtében. A külterjes gazdál-
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kodást folytató téeszek nem tudták 
foglalkoztatni őket. Ipari fejlesztés pe
dig még a környéken sem volt. A falu
sorvasztó folyamatok következtében 
lakóházak egész sora vált lakatlanná 
és várta végzetét. Pár év alatt romossá, 
sőt rommá váltak az eladhatatlan „tö
mésfalú" otthonok. Méteres gyom és 
bozót verte fel az előbb még szépen 
megművelt kerteket. Somogyvámos 
és Hács 800 lelkes evangélikussága 350 
lélekre apad t és bizony pár padban el
fér m ár a korábban egész tem plom ot 
megtöltő gyülekezet.

A Balatonparton viszont ennek 
éppen az ellenkezője m ent végbe. Már 
a harmincas években kezdték igényel
ni a villatulajdonosok evangélikus 
egyházunktól a vasám aponkénti lelki 
szolgálatot. Az ő kezdem ényezésükre 
épült meg a fonyódi protestáns tem p
lom is 1936-ban. Az állandó lakosok 
soraiban is akadtak evangélikusok. A 
somogyvámosi, kaposvári, siófoki és 
kötcsei lelkészek alkalmi szolgálatai 
ham arosan kevésnek bizonyultak. Így 
jött létre Balatonszárszó székhellyel a 
„délbalatonparti evangélikus misz- 
szió" 1939-ben. Egy-két szolgálati év 
u tán  egym ást váltották itt a nagyon 
hűséges m unkát végző segédlelké
szek. Igen hű képet rajzol ezekről az 
időkről Sághy Jenő a „Szétszórt juhok 
közt" c. könyvében. A hűséges szolgá
latok következtében és az ideköltözé- 
sek eredm ényeként m ár m egválasz
tott és beiktatott lelkésze lett ennek a 
heterogén gyülekeztnek 1961-ben 
Kardos József személyében, aki 13 
évig volt lelkipásztora szórványgyüle
kezetünknek.

Tudtam, hogy nehéz feladatot vál
lalok, mégis örömmel fogadtam el az 
„ideiglenes megbízást 1979-ben" -
Somogyvámos-Hács mellett -  ennek a 
nagy szórványnak a gondozására. 
Nem csalódtam. Igaz, nagyon sok 
m unkát, de igen sok öröm öt is szerzett 
ez nekem az elm últ 11 év alatt. Sok az 
igére szomjas lélek köztük. A szét
szórtságban is a gyülekezethez ra
gaszkodók és hálásak a pásztori szol
gálatért.

M inthogy Siófok 1981-ben eligé
nyelte tőlünk területünk egy részét, 
azóta a Balatonszemestől Balatonfeny- 
vesig terjedő partszakasz települései
nek a lelkipásztorlását végzem. Ezen a 
területen az eltelt 9 év alatt 260-ról 
1380-ra nőtt a lélekszámu nk. Amilyen 
nehéz szívvel kellett búcsút vennünk 
az egym ásután elköltöző hácsi evan
gélikus családoktól, olyan öröm ta
pasztalni, hogy az ország legkülönbö
zőbb helyéről ideköltöző evangéliku
sok nagy része felveszi a kapcsolatot 
velünk. Számban, erőben gyarapszik 
a gyülekezetünk.

A 18 községre kiterjedő szolgálati 
területem en 8 helyen végzek rend

szeres istentiszteleti szolgálatot. Egy- 
egy vasárnap átlagosan 5 istentiszteletet 
tartok. Somogyvámoson és Hácson a 
hó első vasárnapja kivételével m inden 
vasárnap délelőtt van istentisztele
tünk. A többi hat helyen váltakozva, 
inkább délután és este vannak az is
tentiszteleteink. M egoldásra vár, ho
gyan lehetne sűríteni az istentiszeleti 
alkalm akat és hogyan lehetne a Bala- 
ton-parton több délelőtti alkalm at tar
tani különösen is az idegenforgalmi 
idényben nyaranta. Mert egy-egy for
ró nyári vasárnapon strandidőben 
csak a legbuzgóbbakat lehet tem plom 
ba várni. Ezen a területen a római ka
tolikusoknak is, a reformátusoknak is 
laknak itt szolgálatot szívesen vállaló 
nyugdíjas lelkészeik. Mivel nekünk 
nincs a környékben lakó nyugdíjas lel
készünk, csak teológusok besegítő 
munkájára gondolhatunk. Egy-egy 
ilyen segítséget kaptunk is m ár tőlük. 
De ha az idegenforgalom továbbra is 
így növekszik, igénybevételükkel sű
ríteni kell szolgálatainkat. Jómagam 
ugyanis több helyre eljutni egy nap 
nem  tudok, hiszen itt m inden szolgá
latra útra kell kelni.

M ennivalóm bőven van az isten
tiszteleteken kívül is. Így nem csoda, 
hogy 120.000 kilométert m utat a ne
gyedik autóm  (második szolgálati au
tóm) kilométerszámlálója. Pedig volt 
12 éves motoros, sőt két éves biciklis 
és gyalogos korszakom is. Az autózás 
veszélyes üzem. Hála Istennek eddig 
még ép bőrrel „m egúsztam " a volán 
melletti közel ötszázezer kilométert. 
Nem  könnyű közlekedni a somogyi 
dom bok téli hófúvásos útjain sem és a 
balatoni nyári csúcsforgalomban sem, 
de arra törekszem, hogy soha ne kell
jen csalódottan hazam enni senkinek, 
aki istentiszteletre, vagy más szolgá
latra vár valamelyik szórványhelyün
kön.

A mi szórványgyülekeztünk spe
ciálisnak m ondható abban a vonatko
zásban is, hogy nincs gyülekezeti köz
pontja, nincs parókiánk sem. Boglár- 
lellén saját házunkban lakunk. Ebben 
van a lelkészi hivatal is. A lelkészlakás 
ügye így csak addig megoldott, míg 
én végzem a szolgálatot a gyülekezet
ben. Hiányzik egy gyülekezeti terem 
is. Sokszor sóvárogva gondolunk arra, 
milyen jó lenne nekünk is néha szere- 
tetvendégségek meghitt közösségé
ben találkoznunk. A bibliaórákat is 
templomban, vagy háznál tudom  tar
tani.

így elgondolható, milyen jól jött 
nekünk az, hogy ismét megnyíltak az 
iskolák a hitoktatás előtt. Mi élünk is a 
lehetőséggel nyomban. A m últ tanév
ben 5, az idén pedig már 6 községben 
8 csoportban végzem a hitoktatást. 
Addig a lakások konyháiban, előszo
báiban tartottuk meg a hittaónrákat,

gyermekfoglalkozásokat, amelyekre 
sok helyen autóval kellett összeszed
nem  gyerekeket. Most pedig várnak 
bennünket korszerű szemléltető esz
közöket is rendelkezésünkre bocsátó 
iskolák, meleg tantermekkel.

Az egyetemes papság elvét vallja 
egyházunk, de erről gyakran megfe
ledkezünk a gyakorlatban, én magam 
is. Nos, az utóbbi években egyre több 
vonatkozásban tapasztalom, hogy mi
lyen sok segítséget kaphatunk m un
kánkhoz a gyülekezet tagjaitól, ha azt 
igényeljük. Pl. 30 évig magam végez
tem a kántori szolgálatot is minden
hol. Nem csak a m unkám  lett köny- 
nyebb, de az istentiszteleteink is ünne
pélyesebbé váltak azóta, hogy három 
éve Hácson Böjthe Sándor nyugdíjas 
tanító, gyülekezeti tagunk, Bogláron 
pedig Kotsis Domonkos főiskolai ta
nár végzik ezt a szolgálatot töretlen 
hűséggel -  és díjmentesen, Isten dicső
ségére.

Érzem, nagyon fontos és megtartó 
erő a személyes kapcsolattartás a hí
vekkel. -  Bár itt nem liftbe, hanem au
tóba kell szállni a felkeresésükre. -  
Nagy templomok, felbúgó orgonák 
vonzásával nem rendelkezünk. A tö
megek sodró áradata sem terel senkit 
a templom felé. A pásztori m unka itt 
ezért különösképpen is hangsúlyosan 
fontos. A családlátogatások, a lelki
pásztori beszélgetések azonban sok
m indent pótolhatnak híveink szám á
ra.

Ilyenkor örömeikben is, gondjaik
ban is osztozva igyekszem az evangé
lium fényét vetíteni életutukra.

Minden gyülekezetnek m egvan
nak háztartási gondjai is. Bár szór
vány vagyunk, nem vagyunk Köz
ponti Alaptól segélyezettek. Gyüleke
zetünknek az evangélium szolgálatát 
nagyra becsülő népe szívesen hozza 
meg a kiadásainkat, szükségleteinket 
fedező áldozatát is. Pedig csak az au
tós költségek 40-50 ezer forintot tesz
nek ki évente. Köszönjük viszont Kö
zegyházunknak ezúton is az alkalmi 
ránkgondolást és a szórványgondozás 
támogatására jutatott segélyeket.

A bogiári dombtetőről, meg a fo
nyódi hegy sétányáról csodálatos 
szépségű panorám ában tárul elénk a 
hatalmas víz tükre, meg a túloldali 
vulkánikus hegyek látványa. Úgy lát
juk, hogy jók a lelki kilátásaink is és 
ígéretes szórványgyülekezetünk jövő
je. Csak kövessük híven Jézus Krisz
tust és szeressük szegénységében is 
evangélikus egyházunkat, melyben Ő 
szólított meg bennünket „Jer, és kö
vess!" szavával.

Madarász István

289



Gyülekezeti
munkaterv

1990-1991-re
1. „Ószövetségi” esztendő után és „dogmati

kai” előtt „újszövetségi" év következik.
2. Terv ez és nem törvény. Nagy segítséget 

jelent, de nem kötözhet meg.
3. Jelentősége:

a. Fegyelmez gyülekezeti munkámban.
b. Buzdít, hogy a megfogalmazottnál jobb 
megoldásokat keressek.
c. Rendszeressé teszi olvasásomat. Célt ad 
olvasmányaimnak. Olvasás közben ébren 
tartja a kérdést: mit tudok felhasználni.

A. Gyermek- és ifjúsági órák
Kicsoda számomra Jézus?
I. Az, akinek Irgalmassága 
meghaladja az emberi képzeletet 
(november 3-lg)

1. Sohasem tehetetlen. Mk 9,14-27.
2. Észreveszi bennem a pozitívumot. Mt 8,5- 

13.
3. Mentes minden félelemtől. Mk 4,35-41.
4. Nála a kevés is hatalmas lehetőség. Mt 14,

13- 21.
5. Nincsenek előítéletei. Mt 15,21-28.
6. Mindent helyesen cselekszik. Mk 7,31-37.
7. Számára mindenki fontos. Mk 10,46-52.
8. Nem érzéketlen. Lk 7,11-17.
9. Nem függ mások véleményétől. Lk 19, 

1-10.

II. Az, akinek figyelmeztetését 
komolyan kell vennem.
(Az egyházi esztendő utolsó há

rom hete)
10. Ki okos igazán? Mt 25,1-13.
11. Mit tettem Isten ajándékaival? Mt 25,

14- 30.
12. Magatartásom a ,.kicsinyek” iránt. Mt 25, 

31-46.
III. Az, aki leszállt az élet 
mélységeibe. (Advent)

13. A származás terhe. Lk 1, 26-38.
14. Akor vállalása. Lk 2,1-20.
15. A kereszt árnyéka. Lk 2, 21-38.
16. A karácsonyesti ünnepély próbája.

IV. Az, aki szembesít 
önmagámmal (Böjtig)

17. Ki (mi) ad értelmet életemnek? Mk 10, 
17-27.

18. Én különb vagyok! Lk 18, 9-14.
19. Kinek vallom valójában Jézust? Mt 16, 

13-20.
20. Vállalom, ahogyan Jézus ismer? Jn 4, 

1-26.
21. Könnyelműen ítélkezem. Jn 8,2-11.
22. Csak „elől” érzem jól magamat. Mt 20, 

20-28.
V. Az, aki értem mindent vállalt 
(Böjtben)

23. A megkísértetést. M t4 ,1-11.
24. Az elárultatást. Mt 26,14-25.

25. Az egyedüllétet. Mt 26,47-56.
26. A kitaszíttatást. Mt 26,57-68.
27. A közösség megvetését. Mt 26, 69-74.
28. Az életet jelentő cserét. Mt 27,15-26.
29. Jézus halála és temetése (Nagyhéten)

VI. Az, aki élőként életre segft 
(Pünkösdig)

30. Valóban él? Mt 28,1-10.
31. Reménységet ad. Jn 20, 11-18.
32. Áttöri hitetlenségünket. Jn 20,19-29.
33. Megtart sajátjának. Jn 21, 1-13.
34. Megújítja Vele való kapcsolatunkat. Jn 

21, 15-17.
35. Hordoz ígéretével. ApCsel 1, 4-11.
36. Lelkét ma is elküldi. ApCsel 2,1-21.

VII. Az, aki igéjével eligazít. 
(Augusztus végéig, 
kísérletképpen).

37. Én vagyok a világ világossága. Jn 8,12.
38. Ti vagytok a világ világossága. Mt 5, 

14-16.
39. Én vagyok a juhok ajtaja. Jn 10,7.
40. Menjetek be a szoros kapun! Mt 7,13.
41. Én vagyok az út. Jn 14,6.
42. Keskeny az az út, amely az életre visz. Mt 

7,14.
43. Én vagyok a szőlőtő. Jn 15,1.
44. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt 

kivágják. Mt7, 1.
45. Én vagyok a jó pásztor. Jn 10, 11.
46. Kövess engem! Mt 9,9.
47. Én vagyok az élet. Jn 14,6.
48. Aki meg akarja menteni életét, elveszti 

azt. Mt 16,25.
49. Azért jöttem,hogy életük legyen, sőt bő

ségben éljenek. Jn 10,10.
50. Ha bőségben él is valaki, életét akkor sem 

a vagyona tartja meg. Lk 12,15.
51. Én örök életet adok nekik. Jn 10, 28.

B. Gyülekezeti Bibliaórák
(Október elejétől Pünkösdig, az 

Apostolok Cselekedeteiből szemelvé- 
nyek;)

Új Pünkösd reménységében...
1. Ami Pünkösdöt megelőzi: Jézus ígérete. 

1,4-11.
2. Ami Pünkösdöt közel hozza: az imádság és 

a tanítványok sorainak rendezése. 1, 12- 
26.

3. A Lélek ereje. 2,1-11.
4. Ha a tanítványok Isten szavát szólják. 2, 

14-41.
5. Az új közösség. 2,42-47; 4,32-37.
6. Jézus ereje övéiben. 3,1-10.
7. A bizonyságtétel következménye. 3,11- 

4,3.
8. Az egyedül üdvözítő Név. 4,5-12.
9. A látott és hallott dolgok kényszere. 4, 

13-22.
10. Az igazi veszedelem belülről jön. 5,1-11.
11. Ahogy Jézus követői megoldják problé

máikat. 6, 1-7.
12. Kiszolgáltatottan, de nem elhagyottan. 

6,8-7,60.
13. Lelket pénzért? 8, 4-25.
14. Felesleges utak értelme. 8, 26-39.
15. Akinek nem lehet ellentállni. 9,1-30.
16. Ledőlő falak. 10. fejezet.
17. Döntés elé állító evangélium. 13, 13-52.
18. Áttörés. 15, 6-29.
19. Lélek által irányítottan. 16,16-10.

20. A mag Európa földjébe hullik. 16,11-24.
21. Amikor rabok hozzák a szabadságot. 16, 

11-24.
22. Evangélium a keresőknek. 17,16-34.
23. Háborúság az evangélium miatt. 19,23- 

40.
24. Reménység és jó lelkiismeret. 20,17-38.
25. Isten terve és életünk homályos esemé

nyei. 21,15-40.
26. A kereszt botránya. 26,1-29.
27. A tanítvány józansága. 27, 27-44.
28. Lezáratlan ügy?! 28,16-31.

C. sorozatok
I. Reformáció heti: Amit a 
Szentfrás önmagáról tanít

1. Istentől ihletett. 2Tim 3,14-17.
2. Világító fényforrás. 2 Pt 1,19.
3. Megrendítő lfigyelmeztetés. lKor 10, 6-

12.
4. Megmásíthatatlan bizonyságtétel. Jel 22, 

18-19.
5. ,A betű megöl, a Lélek megelevenít” 

2Kor 3, 4-6.
6. Hordozó erő. Mt 7, 24-27.
7. „Hogy életetek legyen.” Jn 20, 30-31.

II. Ádventi: Vizsgáljuk meg!
1. Hitünket. Jn 6, 60-69.
2. Szeretetünket. 1 Kor 13.
3. Reménységünket. Rm 15, 1-11.

III. Nagyheti: Megszólalnak a 
Golgota névtelenjei.
(Nagypénteken este passióolva

sás)
1. A főemberek. Lk 23,35.
2. A katonák. Lk 23,36-38.
3. Az egyik gonosztevő. Lk 23,39.
4. A másik gonosztevő. Lk 23, 40-42.
5. A százados. Lk 23,47.

IV. Gyülekezeti evangélizáció: 
Kövess engem!

1. A felszólítás. Mt9,9-13.
2. A feltétel. Mt 10,34-39.
3. A kockázat. Mt 8,23-27.
4. A személyes elkötelezettség. Jn 21,18-22.
5. A kizárólagosság. Lk 9,57-62.
6. A jutalom. Mt 19,27-30.

D. Beszélgetés presbiterekkel (No
vember-március)
1. Gyülekezetünk anyagi és hitbeli helyzete
2. Egyházunk zsinatra készül.
3. Számadás a múlt évről.
4. Amiben presbiterek nélkül mozdulni sem 

tudok.
5. A gyülekezet mint közösség.

E. Szeretetvendégségek
1. Gyerekeknek szeptemberben: Jézus vár!
2. Gyerekeknek júniusban: Jézussal jártunk.
3. Asszonyoknak: A gyengék ereje.
4. Ifjúságnak: Mit kezdjek Jézussal?
5. Fiatal házasoknak: El nem hagyom...
6. Konfirmandus szülők és keresztszülők: 

Ígérjük!
7. Konfirmadnusok: Mi a hűség?
8. Presbiterek és hitvestársaik: Vizsgálódó 

szemek kereszttüzében.

Bohus Imre
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lemi erőm hanyatlását... Adj bölcs  szívet, hogy így számoljam 
napjaimat, meg ne feledkezzem a végről itt és a kezdetről odaát 
Emlékeztess halálomra gyakran és emlékeztess örökéletemre 
még gyakrabban...

Adj kedvet a munkához, amit még elvégezhetek én is.
Tégy hasznossá környezetemben és az egyházban, hogy ne 
érezzem csak tehernek magam, de adj alázatot hogy elfogad
jam a valóságot: egyre inkább másokra szorulok és meg kell 
tanulnom egyre többet elfogadni.

Adj kedvet az imádsághoz, a Veled való beszélgetéshez, 
hogy én, aki annyit beszéltem már Rólad egy életen át, most 
egyre többet beszéljek Veled...

Adj világosságot, hogy jól lássam magam és jól lássak 
másokat is. Adj jó kedvet és nyitottságot hogy még mindig 
tudjak befogadni és adj szeretetet hogy ne csak panaszkodjak 
mások hidegsége miatt, hanem árasszam szereteted melegét

Kérlek tekints szolgádnak akkor is, amikor már nyugdíjba 
vonultam, és ha egykor szolgádként számoltatsz el, maradj az, 
aki mindig voltál: Atyám, megbocsátó édesatyám, ez indítson 
arra, hogy én se legyek soha embertelen mások iránt.

Ne engedd, hogy valaha is túlságosan fáradt legyek a kö
szönetmondáshoz. Ne engedd, hogy valaha is abbahagyjam di
cséretedet!

Tartsd meg és növeld hitemet: szólj Uram -  még hallja a 
Te szolgád!

Ámen

HK-1990 szeptemberében 
M. M. barátom nyugdíjba vonulására

Kegyelmed jobb az életnél is
- Könyv egy templomépítésről és egy lelkészi életről -

Fabiny Tamás, fiatal kollegánk, szép, 
tartalmas, újszerű könyvvel lepett meg ben
nünket, olvasóit: HOGY NEKI HÁZAT 
ÉPÍTS címen könyvet írt a siófoki templo
mépítés történetéről és Józsa Márton lelkész 
testvérünk kalandos életéről.

A címet adó ótestamentumi vers (1 Kor 
28,10) és a mottót jelentő Áprily vers (és 
szólt az Úr: Fiam légy építész, magadnak 
építs bátor templomot) megelevenedik Józsa 
Márton naplójából (1985. június 5-1990. 
június 3.) és a magnóra mondott élettörté
netből.

Azt a címet is viselhetné, amit az íze
sen beszélő egy helyen szándéknak is említ: 
egyháztörténelem alulnézetből. Valóban az. 
Az én nemzedékem ismert élményként ol
vassa a könyv nagy részét, fiatalabbak pe
dig hiteles képet nyerhetnek arról, mi is tör
tént összezsugorodott hazánk, összezsugo
rodott evangélikus egyházában ezekben az 
évtizedekben. Nincs benne minden -  nem 
is lehet -  de ami benne van az életes, valós, 
hiteles. Erdély, Kárpátalja, fóti evangélizá- 
ciós központ, a dunántúli Kemenesalja, vé
gül Siófok evangélikus egyháztörténete. 
Hogy túlságosan szubjektív? Az első egy
háztörténet is az volt, Eusebiusé. Minden 
egyháztörténeti írás tükrözi a szerzőt is, ha 
nem is ilyen mértékben. Itt a szubjektivitás 
nem hátrány. Sőt! Egy lelkészélet esemé

nyei, kínlódásai és örömei teszik hitelessé 
mindazt, amit itt olvashatunk.

Bármennyire is hálásak vagyunk Fa
biny Tamásnak, hogy kezünkbe adta ezt a 
pompás könyvet -  a szerzőnek Józsa Már
tont tartjuk, aki mégsem önvallomását adta 
át keresztfiának, naplóban és magnószala
gon, hanem tanúvallomását Uráról, Istené
ről, aki csodásán működik a mi korunkban 
is, ha útja rejtve van is néha. Ezért rokonít- 
hatjuk ezt a különös műfajt a Szentírás tör
téneti könyveinek stílusával. Az egész 
könyv a theologia narrativa eszközével: Is
ten-dicséret. Azért íratott meg, hogy higy- 
gyünk és ebben a hitben életünk legyen. Is
ten Bolond Istókja, ahogy a tanító fia Józsa 
Márton önmagát nevezi, tanít, hogy jobban 
lássuk: élő Urunk van. Aki nem hagyja el 
népét. Akivel számolni lehet. Akinek a ke
gyelme jobb az éleméi is -  ahogyan Józsa 
Márton életének vezérigéje hangzik.

Ez a rövid írás nem könyvismertetés, 
nem is egy ember dicsérete: lám, lám ilyen 
hit is van: gyermeki, bátor, bizakodó, re
ménykedő. Ez a könyv Urunk dicsérete, ke
gyes frázisok nélkül, egyszerűen hinni tanít. 
Komolyan és derűsen, sok ismerettel és sze
retettel.

HK

Fájdalommal, Isten akaratá
ban megnyugodva tudatjuk, 

hogy
SZOMJAS KÁROLT

ny. ev. lelkész

1990. szeptember 4-én 
rövid betegség után életének 

86. évében 
csendesen elhunyt.

Temetése 1990. szeptember 
11-én délután 13 órakor volt 

a (nemes) pátrói templomban.
A gyászoló család 

és gyászoló gyülekezetei
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 N yugd íjas lelkész imádsága
Uram! Köszönöm Neked a szolgálatodban eltöltött éveket 

és évtizedeket. Szolgálatom minden eredményét, amivel meg
 örvendeztettél és minden kudarcát, amivel korlátáimra figyel

meztettél. Köszönöm a testvéreket, akiket a gyülekezetben adtál 
és a munkatársakat, akik közelben és távolban ugyanazt a műn
két végezték, mint én. Családtagjaimat, akik elviseltek szolgál- 

atom idején és lehetővé tették hivatásom betöltését.
B  Bocsásd meg azt, amit rosszul tettem és azt, amit elmu- 

lasztottam. Köszönöm, hogy Te nem mégy nyugdíjba, hanem 
ma is munkálkodol. Köszönöm, hogy tanítgatsz: nem rajtam 

á l l vagy bukik egyházad sorsa. Köszönöm, hogy tovább folyik 
a z  élet egyházadban nélkülem is, nyugdíjbamenetelem után is. 

Köszönöm, hogy Te rendelsz munkásokat aratásodba, hogy
( küldesz szolgákat, ifjú Timotheusokat egyházadba, hogy ves

senek és arassanak.

Adj nekem hálás szívet Uram, hogy mindig észrevegyem: 
több a hálát adni valóm, mint okom a panaszra...

Ments meg az irigységtől, elégedetlenségtől, nyugtalanság
tól, a mindenttudás látszatától s a mindent-jobban-tudás hazug
ságától, a gyanútól, hogy valaki mindig bántani akar, a közöny
től -  a „már minden mindegy” érdektelenségétől, a házsártos, 
barátságtalan viselkedéstől, örökös zsörtölődéstől, a rút önzés
től, öregkori egoizmustól, cinikus kárörömtől, a mindent elbo
ntó keserűségtől, a hiábavalóság és haszontalanság nyomasztó 
érzésétől, jellegzetes „öreg papi” kísértésektől.

Adj nekem erőt arra, hogy békésen hordjam az öregedés 
terheit, humorral fogadjam feledékenységem jeleit, erőtlensége
im megnyilvánulásait, érzékszerveim tompulását, testi és szel-



„Ha az Úr nem építi a házat 
hiába fáradoznak az építők.
De akit az Úr szeret, 
annak álmában is ad eleget.”127. zsolt. 1-2.

MEGHÍVÓ
 Hálaadó 
 istentiszteletre
a szekszárdi 

 evangélikus 
templomba

1990. szeptember 29-én, 
szombaton 10 órára.
Támogatóink iránti köszönettel, de mindenekelőtt Isten iránti hálával tudatjuk,
hogy a szekszárdi evangélikus templom, gyülekezeti terem és lelkészlakás külső felújítása elkészült. A 
több mint hatvanéves épületegyüttes Isten ügyéhez méltó külsővel várja a közösségre, megújuló élet
re, Isten szavára, s a krisztusi jóhírre vágyókat.
Eredeti tervünk szerint közel kétszáz éves, a pusztuláshoz közelálló orgonánkat szerettük volna meg
menteni. Ehhez kértünk többfelől segítséget. A Paksi Atomerőmű Vállalat kiemelkedő segítsége 
azonban lehetőséget adott merészebb álmaink megvalósításához. Hatalmas gyűjtés indult el, mely 
eredményeként elkészült a mintegy 2 millió forintos beruházás.
A PAV neve mellé hadd sorakozzanak segítőink nevei:

ALISCAVIN, ARANYFÜRT MGTSZ, TOLNA MEGYEI BERUHÁZÁSI VÁLLALAT, TÁÉV, SZIGMA KISSZÖVETKE
ZET, ÜGYVITELSZERVEZŐ KFT., M & M  SZOFTVERHÁZ, KERESKEDELMI ÉS HITELBANK, T-SPED, SZEK
SZÁRDI MEZŐGAZDASÁGI KOMBINÁT, SZEKSZÁRDI AUTÓJAVÍTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ VÁLLALAT, TOLNA 
MEGYEI GYÓGYSZERTÁRI KÖZPONT, TOLNA MEGYEI SZOLGÁLTATÓ IPARI SZÖVETKEZET, TOLNA ME
GYEI ZÖLDÉRT, ALISCA LAKÁSSZÖVETKEZET, BABITS KIADÓ RT., SZEKSZÁRD VÁROS TANÁCSA.

Mindannyiuknak köszönetünket fejezzük ki. Támogatásukkal nemcsak a szekszárdi evangélikus egy
házat segítették, hanem városunkat ajándékozták meg, amelynek dísze lett templomunk. 
Templomunk jelkép lett Szekszárdon. A jó, közös ügyért való összefogás jelképe.
De ugyanolyan köszönet illeti a gyülekezetünk áldozatkész tagjait! Isten áldása legyen az adakozókon 
és adományaikon!
Nem szabad elfeledkeznünk azonban eredeti célunkról, a kevésbé látványos, de folyamatosan haladó 
munkáról, műemlék orgonánk restaurálásáról. A mintegy 1,8 millió forintos munka felére van eddig 
fedezetünk. Reménységünk szerint, ha az összefogás folytatódik, 1991-ben az eredeti szépségében 
lesz látható és hallható, ez az országosan is kiemelkedő értékű kincs.
Isten áldása kísérje mindannyiunk életét!  , , ,

Evangélikus egyház, Szekszard


