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Szólj Uram!
Hallja a Te szolgád...

Jézusi
rendszerváltás
Lk 18,9-14 — 1 Kor 15,1-10

Embert próbáló korunkban mérünk, újra meg újra méregetünk 
másokat is, magunkat is: kik vagyunk, milyenek vagyunk? Az 
eredmény: másokkal rendszerint elégedetlenek, magunkkal 
elégedettek vagyunk. Jézus új mértéket, más összehasonlítási 
alapot ad. Három modell lép elénk e két igeszakaszból: a farizeus, 
a vámos és Pál apostol.

E három modell elemzése előtt két előzetes megjegyzést gondo
lunk végig: 1. A jól ismert evangéliumi textus szerint egy emberrel 
történik valami, megigazul, azaz rendbe jön az élete, másként megy 
otthonába vissza, mint ahogyan a templomba jött. Úgy látszik a 
templom az a hely, ahol valami lényeges történhet: más emberré 
lehet az ember. -  Az elmúlt nyáron Stockhomban jártam, az egy
házkerület székházában a sajtófőnök egy sor kiadványt tett elém. 
Ezek között volt egy nyári egyházi „műsorfüzet". Det hünder i 
kyrkan i Stockholm címen. Ez történik az egyházban Stockholm
ban. A sajtós kissé irónikusan hozzáfűzte: Valóban történik valami 
az egyházban? -  vagy csak programok vannak? Eseményekben mi 
is bővelkedünk. Lelkészek, kollegáim, állandóan túlterheltségről pa
naszkodnak, egy-egy gyülekezetben zsúfolásig telve minden hétköz
nap is. De történik-e valóban valami az egyházban? Az ami a 
példázatbeli vámossal?

2. Valódi jézusi rendszerváltásról beszélhetünk, jézus közelé
ben átértékelődnek az értékek, megváltoznak az életek, máshogyan 
mennek haza, mint ahogy érkeztek. Hozzá bárhogyan lehet közeled
ni, mindenki jöhet, nincs feltétel, de nem megy el Tőle ugyanúgy, 
jézus megváltoztatja gondolataink, szokásaink rendszerét, életstílu
sunkat, kapcsolatainkat. Kopemikusi fordulat ez. A minden ízében 
kidolgozott zsidó vallás és erkölcsi magatartás elé kérdőjel kerül.A 
reformációban megismétlődött ugyanez: nem az ember, hanem az 
élő Isten körül forog újra minden. Ha Nietzsche elvárta, hogy 
követői mindent újra értékeljenek (Umwertung aller Werte), ha 
Ady igényelte, hogy nem közömbösen, de csak szeretve lehet érteni 
őt, úgy jézus is igényli mindezt. Sőt Ó igazán. RadHaüis reformot, 
igazi etikai, gondolkodási, vallási rendszerváltást! A homo religio- 
susból hadd legyen homo christianus.

Az imádság mint viselkedési forma kulcs lehet az ember meg
ismeréséhez. jézus ezt a kulcsot most kezünkbe adja. Mutasd a 
kezedet, mutasd a járásod, megmondom ki vagy. Mutasd a köny
veid... Nyisd ki a szád, beszéld el álmaid, mutasd az írásod... 
Mutasd, hogyan imádkozol, hogyan állasz Isten elé és megmondom 
ki vagy... Két ember ment fel a templomba imádkozni és a harma
dik is Isten előtt vall arról, mi is történt vele...

A farizeus -  csupa tisztesség, csupa polgári és vallásos erény. 
Kötelességtudó, példás kegyes, adakozó, templomozó, gáncs nélküli, 
megtámadhatatlan, tiszteletet érdemlő, nagy a reputációja, sikeres 
ember, igazi jó ember, „ez az ember nem volt link" mondta egykor 
egy ifjúsági bibliaórásom. Éppen ót bántja jézus? Nem pellengérre 
kellene állítani, hanem példaképnek, dicséretre méltó ember... meg 
is van elégedve önmagával, dicsekszik és várja Istentől is a kijáró 
elismerést, jutalmat. Arcát odafordítja Istennek, de felebarátjának 
háttal áll. Általában lenézi az embereket, a mögötte álló vámszedőt 
meg különösen, összehasonlításában kiderül, hogy a másik hátrább 
van, alacsonyabbrendú, méltatlan. Ezzel az emberrel nem történhet 
semmi! Mi is történhetne: még egy kis csiszolás kegyességén? Egy 
kis több böjt, nagyobb alamizsna? Aki már tökéletesnek tudja ma
gát az nem várhatja, hogy Isten még formálja. Az ő életében nem

történik rendszerváltás. Ó már nem igazulhat meg, hiszen úgyis  
igaz, önigaz. jaj a tökéleteseknek! Már az is nehezen viselhető, ha  
valaki mindent tud, de az már egyenesen elviselhetetlen, ha min-  
dent jobban tud. Micsoda groteszk helyzet: az önigaz emberen még  
az Isten sem tud segíteni. Társadalmunkra, egyházunkra gondolok, 
vezetőkre és vezetettekre. Talán ezért nem történik igazán valami 
lényeges, mert itt mindig mindenkinek igaza van.

A vámos bizonyára nem hibátlan erkölcsi példakép, sőt vallá
silag talán éppen elégtelent kap, keveset böjtöl, nem oszt alamizs
nát, nincs versenyben a kegyesekkel, nem is néznek fel rá, inkább 
lenézik. Jézus mégis becsüli: nemcsak azért, mert szűkszavú, aláza
tos, őszinte, nem játssza meg magát, hanem mert tudja a jó hangot 
Istennel: Légy irgalmas nekem bűnösnek. Ez a Kyrie eleison, 
Christe eleison, Kyrie eleison az alapdallam. Az ötvenes évek köze
pén, amikor még csak a Deák téren hangzott Bach H-moll miséje 
-  egyik presbiterünk kifogásolta, miért az a sok Kyrie eleison... 
Nem vagyunk mi katolikusok, vagy orthodoxok. Alig lehetett meg
értetnem, hogy ez a biblikus hang, a tékozló fiú hangja, a reformá
torok hangja is. Ruben Josefson egykori svéd érsek 1971-ben járt 
hazánkban. Ekkor panaszolta el, hogy a svéd liturgiából kikerült a 
bevezető ősi búnvalló imádság, amit még Olof Petri fordított svéd
re: „Én szegény bűnös ember"... mert a mai svéd már sem nem 
szegény, sem nem bűnös... nem is kéri az Úr irgalmát. Nálunk 
még van nyoma az ősi gyónó imádságban, de vajon van-e tartal
ma? -  A vámosnak nem az erkölcseit, hanem Istenhez fordulását 
tartja jézus követendőnek, jézus nagyon következetes: A Miatyánk
ban sincs hálaadás kegyességünkért, de van kérés bocsánatért, va
gyis mindig így tanította Jézus imádkozni tanítványait... így tör
ténhet rendszerváltozás is, így mehet haza megigazultan, rendbeho
zott életű emberként a templomos is. Ez a jó start, így lehet újat 
kezdeni, így történhet valami lényeges.

Az apostol a harmadik modell. Mutatja, hogy nemcsak új 
kezdés lehetséges, hanem folytatás is. Az egykor büszke farizeus -  
aki kegyességében ölni is képes lett volna, most alázatosan csodál
kozva vallja kicsinységét. Szellemes szójáték húzódik szavai mö
gött. Neve Paulus kicsinyt jelent, de itt azt mondja „ego sum non 
paulus sed minimus". A legkisebb az apostolok között, aki csak 
kegyelemből élek, de ebből élek, így kell folytatnunk. Nem vagyok 
méltó (non dignus v.ö. a tékozló fiú és a vámos bűnvallását!) és 
mégis eredményes, munkás életet élhetek. Ki kell szállni a régi 
római-protestáns vitából, mit jelent a kegyelem (sola gratia) és egy 
új vonást kell hangsúlyozni: a kegyelem hatékonyságát. A XVI. sz. 
bán a sola gratia és a gratia infusa emlegetése folyt, ehelyett a 
gratia effectiva, a gratia operans, a gratia medicinalis tudata és 
élése a fontos. Pál nemcsak tudott az irgalomról mint élete megvál
tásáról, megoldásáról, hanem élt is belőle: ezért eredményes, embe
rekhez forduló, embereken segítő az élete. „Többet fáradozott mint 
a többi apostol összesen." Itt nem a teljesítmény dicsőítéséről,ha
nem a kegyelem hathatósságáról van szó. Az irgalmas Istenhez 
fordulásból emberekhez fordulás következik. Ez a teljes megtérés, ez 
a kettős fordulat. Istenre nézett, de nem állt háttal az embereknek 
sem. Nemcsak a fejében, a gondolataiban, vallási felfogásában tör
tént rendszerváltozás, hanem egész életében. íme -  nem reményte
len még a kegyes farizeus sem.

A három modell valóban összetartozik, a negatív példa a fari
zeusé: benne és vele nem történhet semmi, a vámszedőben megtör
tént a fordulat, jól ismeri önmagát, nem mentegetőzik, de jól ismeri 
a könyörülő Istent is, ezért nem reménytelen az imádsága. Sőt még 
egy másik farizeusban is történhet valami: Saulusból paulus, sőt 
minimus lett.

És nálunk, velünk, bennünk mi történik? Történik-e már végre  
valami egyházunkban, lelkész! karunkban, gyülekezeteinkben? -  
vagy csak vallásos programunk, esemény-naptárunk van. jézus  
igazi, totális „rendszerváltozást" hozhat. Mutasd meg, hogyan  
imádkozol -  megmondom ki vagy...
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Tanuljuk a Krisztust!
V _______________________________________________________________________

Pál apostol 
tipológiája

1. A tipológiai írásmagyarázat
problematikája
A tipológiai írásmagyarázatnak, mint 

hermeneutikai megközelítésnek a proble
matikája a dolgozat témája. Az eredeti dol
gozat Erlangenben készült német nyelven 
és feladata a tipológia vizsgálata Pálnál és 
a Zsidókhoz írt levélben, valamint ezek 
összehasonlítása volt. Ez a munka ennek a 
dolgozatnak a lerövidítéséből és Pálra való 
koncentrálásából keletkezett.

A század 50-es és 60-as éveiben sokat 
vitatkoztak a tipológiáról az exegéták. 
Gerhard v. Rád Typologische Auslegung 
des AT c. írásában úgy jellemezte akkori
ban ezt a szemléletet, hogy ez olyan értel
mezési mód, ami megfelel az Ószövetség 
alapszemléletének.1 Rad szerint e történe
lemszemlélet kezdetei már a prófétáknál 
kimutathatók.2 Így az utolsó idők üdvkirá
lyának uralkodása megfelel Dávid uralko
dásának (2 Sám 7,12). Az első exodus túl
mutat magán az eljövendő másik felé, ami 
összehasonlíthatatlanul dicsőségesebb 
lesz (Ézs 43,16-19). Jól leírható jellemző 
vonásokról itt még nem beszélhetünk. Ru
dolf Bultmann a tipológia eredetét az antik 
gondolkodásban, az egyes korszakok 
visszatérésének megismétlődésébe vetett 
felfogásban látta.3 Tézisét azóta már töb
ben cáfolták.

Az eltelt időszakban lecsendesedett a 
vita, bár az utóbbi két évben ismét több 
kutató foglalkozik a máig nyitott és vita
tott kérdéssel, hogy mit értünk tipológiai 
írásmagyarázat alatt, és hol található erre 
példa az Újszövetségben. G. Schunack, az 
Exegetisches Wörterbuch szócikkének író
ja pl. csak a Zsidókhoz írt levélben talál 
bizonyítékot egy hermeneutikai értelem
ben vett tipológiai írásmagyarázatra.4 Sze
rinte Pálnál még nem is beszélhetünk er
ről. Mindmáig alapvető e témában Gop- 
pelt műve Typos, typologische Deutung 
des AT im Neuenr Ennek a nagyszerű 
könyvnek a tézisei és definíciója képezi a 
vita alapját.

Induljunk ki mi is Goppelt definíció
jából, hiszen ez képet ad számunkra saját

1
2
3
4
5
6
7
8

álláspontunk kialakításához.
„A tipológiai értelmezés tárgyai csak 

történelmi tények, úgy mint személyek, 
cselekmények, események és berendezke
dések lehetnek. Szavak és ábrázolások 
csak abban az esetben, ha ilyenekről szól
nak. Akkor beszélhetünk tipologikus ma
gyarázatról, ha ezek úgy foghatók fel, mint 
Istentől rendelt, előkép jellegű ábrázolá
sok, azaz típusai eljövendő, sőt tökélete
sebb és nagyobb tényeknek. ”5

Mint Goppelt könyvéből kiderül, őt a 
definíció kialakításánál a tipológiának 
nemcsak bibliai, de egyháztörténeti értel
mezései, ezen értelmezések történelmi ki
hatásai is vezették. Definíciója általános és 
ezért megnehezíti a konkrét igehelyek és a 
módszer lényegének tisztázását. De ebből 
is kiderül a szoros összefüggés, ami az 
ÓT-i ígéretek és azok ÚT-i beteljesedésére 
vonatkozó értelmezése között van. A tipo
lógia mint írásmagyarázat több akar lenni, 
mint csupán egyszerű bizonyítási folya
mat, hogy Isten hogyan tartotta meg ígére
tét. Több, mint krisztocentrikus írásma
gyarázat, ez Pálnál teljesen egyértelmű. Az 
eljövendő tények minőségileg mások, 
mint előképeik. A tipológiai szemléletmód 
az Isten és ember közti kapcsolatról beszél 
a jelen embere számára. Goppelt később a 
Tehologia des N T c. könyvében már vilá
gosan azt az álláspontot képviseli, hogy a 
tipológia nem tekinthető exegetikai mód
szernek, hanem egy meditatív szemlélet- 
mód, melynek alapállását az őskeresztyén 
szentírásértelmezés adja meg.6 Elkötele
zett történelem szemlélet ez, s amivel az 
ide sorolható szövegek általában nélkülö
zik a tipológia szakszót, nem könnyűmeg
keresni a szempontokat, ami alapján ide 
soroljuk őket.

2. A „típus” szó eredeti jelentése,
típus az Újszövetségben.
A tipológia szó a görög t o j k x ;  szóból 

származik.7 Eredeti alakja és jelentése vi
tatott. Alapjelentése lehetne ütés, de sok
kal gyakoribb az elfordulása egy másik szó 
értelmében t d j i o c ú  és így alapjelentése: 
forma, a forma lenyomata. Jelentheti tehát 
magát a formát: dombormű, pénz, de je
lentheti a fonna lenyomatát úgy mint pe
csétlenyomat, betű, általános értelemben 
valaminek a képe. Ebből alakul ki a továb
biakban a kétféle jelentése: 1. az őskép, 
modell, etikailag a példakép, 2. valaminek 
a képe (Abbild).

A Szeptuagintában a szó csak 4  he

lyen fordul elő. Jelentése megfelel az előb
bi két értelemnek. Modell: E x  25,40. kép, 
bálványkép Ám 5,26. (3 Mak 3 ,3 0  és 4  
M ak 6,19).

Fiion gyakran használja a kifejezést 
műveiben, szintén az előbbi kettős érte
lemben. A rabbinista irodalom idegen szó
ként használja általános értelemben, érde
kes, hogy ugyanakkor a szót mellőzve a 
rabbinista irodalom már felállít történelmi 
szituációk közti megfeleltetéseket, tipoló
giai vonatkozásokat, hermeneutikai érte
lemben.

Az Újszövetségben a Ttmo<; 14-szer 
fordul elő. Ebből ötször Pálnál, háromszor 
deutero-páli levelekben, egyszer a Zsidók
hoz írt levélben és ötször más iratokban 
(ApCsel, Jn, 1 Pt). Jelentése valaminek a 
lenyomata, a tanítás tartalma (Róm 6,17). 
Kép, példakép (pl. 1 Pt 2 ,21). Itt a példá
nak hatóereje, formáló ereje van az olvasó
ra. A tipológiai írásmagyarázatra vonat
koztatva terminus technikusként tulajdon
képpen csak két helyen találunk példát, 
ahol az eddigi jelentéstől eltér és új értel
met vesz föl a kifejezés: lK or 10,6; 11 és 
Róma 5,14.

Ebből is látható, hogy a típus szó csak 
a továbbiakban lesz a tipológiai írásma
gyarázat kulcsszava, Pál tipológiai szem
léletéhez nem nélkülözhetetlen. Az Újszö
vetségen kívül a Barnabás levél az, Ulrich 
Lutz vizsgálatai szerint, -  ahol a szónak 
már egyértelműen a heremeneutikai jelen
tése a domináns.8 Mindezekből követke
zik tehát, hogy a típus szó nem lehet felté
tele annak, hogy egy igeszakasz a tipoló
giai írásmagyarázat alapján értelmezi-e az 
Ószövetséget, vagy sem. Más szemponto
kat és jellemzőket kell keresni erre a szem
léletmódra, amelyek alapján el lehet dön
teni, hogy beszélhetünk-e Pálnál tipoló
giáról. Ha találunk olyan jellemzőket, 
melyek azt bizonyítják, hogy a tipológia 
több mint a rabbinista írásmagyarázat 
módszereinek alkalmazása, minőségileg 
eltér attól, jól leírható, speciális csak rá 
érvényes jellemzői vannak, akkor kezünk
ben van az megközelítési mód, az a szem
lélet, ami G. v. Rad szerint a leginkább 
megfelel az ÓT alapszemléletének. 1

Hol kezdjük a keresést? Legegysze
rűbb mégis alapul venni a vizsgálódáshoz 
a 1 Kor 10,1-13 szakaszát, amelyet az exe
géták általában elismernek tipológiai írás
magyarázatnak. Itt fordul elő a rw toc; szó 
már egyértelműen „előkép”, típus, érte
lemben.

H. J. Kraus: Gesichte dér historisch-krtitischen Erforschung des AT von dér Refotmaüon bis zűr Gegenwart. 1956. 87.§ 94.§ 
G. v. Rád: Theologie des AT I-II. 1960.2. kötet, 31.o. 2 8 5 .370.o.
R. Bultmann: Ursprung und Sinn dér Typologie THLZ 75/205-212. 1960.
Exegetisches Wörterbuch zum NT III-kötet 891. o. (1983).
L. Goppelt: Typos, Gütersloh, 1939.18-19.0.
L. Goppelt: Theologie des NT 384.0.
Theologisches Begriffslexikon zum NT 2. kötet 1331.ol. 1971.
Ulrich Luz: Das Geschichtverstandnis des Paulus, 1968.53.o.
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3. A Tipológiai
történelem-szemlélet Pálnál
- 1  Kor 10 ,1-13  analízise -
A. Makrokontextus

Az első Korinthusi levél egységét ma 
már kevesen kérdőjelezik meg. Így szaka
szunk a levél 3. fő részében található. Con- 
celmann szerint az egység összefoglaló cí
me: Válasz a korinthusiak kérdéseire.9 
Etikai kérdések, konkrét problémák kerül
nek elő. A  8,11-11.1 szakasz témája a ke
resztyén ember szabadsága és a bálványál
dozati hús fogyasztásának kérdése.

Különböző oldalakról világítja meg 
Pál a helyzetet, figyelmezteti a gyülekeze
tét felelősségére a gyengék iránt. A  9. feje
zet végén saját példájára hivatkozik, hogy 
rámutasson az elbukás veszélyére. Ehhez 
kapcsolja közvetlenül a „történelmi lec
két” a pusztai vándolásról, hogy jelezze, 
milyen komoly a helyzet. A 10,7 vers m a
ga is szól a bálványimádásról, majd a to
vábbiakban az úrvacsora felől szól az áldo
zati közösségről, ezzel zárva le a témát. 
Ezeket figyelembe véve megállapíthatjuk, 
hogy 10,1-13 jól beleillik a kontextusba, a 
probléma jobb megértését szolgálja és a 
történelem-értelemzésnek itt figyelmezte
tő szerepe van a gyülekezet részére.

B. A textus.
A szöveget olvasva rögtön feltűnik, 

hogy Pál „textusa” nem egy adott ószövet
ségi szakasz, amit értelmez, hanem a tex
tus maga az esemény, a vándorlás, amit Pál 
több igehely alapján állít össze. Az elbe
szélés során már beleteszi saját értelmezé
sét, a keretversekkel: 1, 6, 11, pedig be
vonja az olvasót az eseményekbe és ma
gyarázza azokat. Ezt a fajta elbeszélési 
módot nevezik haggadikus midrásnak. 
M ár az első versben tudatosítja a gyüleke
zetben, hogy a történeti visszatekintés ki
indulópontja és célja a korinthusi gyüleke
zet. A korinthusiak elbizakodottságának 
oka a szentségekbe vetett hamis bizton
ságérzet volt. Efelejtették, hogy azok -  és 
általuk az Istennel való szoros kapcsolat -  
még nem jelent garanciát az üdvösségre, 
ha a keresztyén szabadságból menet köz
ben szabadosság lesz.

Pál számára a történelmi párhuzam 
alapját éppen az Istennel való szoros kap
csolat adja akkor és most. Nem egyszerűen 
modellt, jó  analógiát lát az akkori esemé
nyekben, hanem ennél többet, előképét a 
végső időknek (Heilszeit), a zsidó várako
zásoknak megfelelően.

Jó teológus módjára ismeri az ószö
vetségi és zsidó várakozásokat, miszerint a 
messiási időben a pusztai vándorlás ideje 
tér vissza. Az akkori események alkotják 
az előképét mindannak, ami a Messiás el
jövetelével megvalósul.10 11 12

Az őskeresztyénség Jézus érkezésé
ben látta az ígéretek megvalósulását, az 
üdvkorszak beköszöntését, ezért keresi Pál

az eligazítást a gyülekezet életére a pusztai 
vándorlás példájában, mivel meg van győ
ződve arról, hogy a gyülekezet az eszkato- 
logikus Isten népe a messiási időkben.

Ebből a szemléletből fakad szabad
sága is, amivel az ÓT-i elbeszélést kezeli. 
A korinthusi problémákat alapul véve te
kint vissza. A Krisztus nevére való kereszt - 
ségre gondol és a M ózesre való keresztsé- 
get említi. Egyes magyarázók szerint így 
lesz Mózes itt Krisztus előképe. A megdi- 
csőült Krisztus által biztosított közösség 
alkalma a gyülekezetben az úrvacsora -  és 
ezt szem előtt tartva szól Pál arról a lelki 
ételről és italról, ami ott a népet egy közös
séggé kapcsolta. A néppel együtt vándorló 
kőszikla haggadikus zsidó hagyomány, 
amelyet a rabbik a preexisztens Bölcses
ségre értelmeztek. Ezt a hagyományt Fiion 
például a preexisztens Logoszra érti műve
iben. 11,12Az ő motivációja és interpretáci
ója az újplatonista filozófia által vezérelt. 
Pál a preexisztens Logoszban a preexisz
tens Krisztust látja, aki a lelki ital forrása 
volt.

A gyülekezet számára teljesen világos 
volt, hogy az apostol ezzel az értelmezés
sel nem a szentségek ószövetségi eredetét 
akarta számukra bizonyítani. Az előképe
ket nem azokra kell érteni. A hangsúly a 
pusztai generáció tragikus sorsán van. Az 
Istennel való szoros közösség ellenére sem 
jutottak célba. A zsidó hagyományok átvé
tele Pálnál eszköz az Istennel való kapcso
lat szemléletesebé tételére -  és nem utolsó 
sorban a korinthusiak hamis szentség-au
tomatizmusának leleplezésére.

„Nem szeretném, ha nem tudnátok, 
testvéreim, hogy atyáink...” 1 Kor 10,1. -  
szólítja meg Pál a túlnyomórészt pogány 
keresztyénekből álló gyülekezetei. Ezzel 
Pál jelzi a kontinuitást, az ígéretek megva
lósulásának kiszélesedését a pogányokra 
is, és egyben a pusztai generáció sorsát 
figyelmeztető, de nem szükségszerű pél
daként állítja elébük. Így válnak a régi 
események és emberek negatív e- 
lőképekké az olvasó számára. Ez egy alap
vető vonása a tipológiának, hogy a múlt 
eseményei, személyei az ÓT-ben leértéke
lődnek az üdvkorszak beteljesülése, az el
érkezett eszkatologikus időhöz képest. 
Habár ez jellemző a zsidó apokaliptikus 
várakozásokra is, hogy az utolsó időkre a 
pusztai vándorlás csodáinak magasabbfo- 
kú ismétlődését várták, mégis leértékelő
désről, deheroizálásról az apokaliptikában 
szó sincs.

Izgalmas ilyen szempontból a 6. vers 
fordítási problémája. Két lehetőség van: 
ezek pedig példákká lettek számunkra 
(1975-ös fordítás), mindez példává lett a 
számunkra (1990-es revízió). A görög szö
veg: m u r a  8e t u t c o i  t i i i o v  eyevT|í>r|oai

A kérdés az, hogy a típusok itt Pál 
értelmezésében a szentségeket, vagy a 
pusztai generáció embereit jelölik-e. 
Nyelvtani szempontból a második értel

mezés a helytálló (erre jutottam az 198H  
bán készült dolgozatomban) ezt fogadja e l  
a revideált szöveg is.13 Tehát, az Istenne l  
szoros kapcsolatban álló emberek és a z l  
sorsuk jelenti a gyülekezet számára azintH 
negatív típust, előképet.

A 7 -10  versek tartalmazzák Pál i i »  
terpretálásában a nép elvetésének okait* 
Azokat a bűnöket emeli ki itt az apostol* 
amelyek a gyülekezet számára is veszély* 
jelentenek: bálványimádás... stb., ahogy aj 
makrokontextusban ezekre mindegyikérej 
példát találunk. Itt az események erős pa-1 
rainetikus töltést kapnak, csak utalások] 
már, s á l i .  vers summázza még egyszer a ' 
gyülekezet számára az intést.,.Mindez pe
dig példaképpen történt velük, figyelmez
tetésül íratott meg nekünk, akik az utolsó 
időkben élünk.” Ezzel Pál kimondja a tipo
lógiai történelemértelmezés egyik döntő 
momentumát, az eszkatologikus látásmó
dot. A gyülekezet önértelmezését alapve
tően megszabja, hogy Jézus eljövetelével 
kezdetét vette az „üdvkorszak”, a messiás 
ideje. Elérkezett a beteljesedés ideje, ami
kor a régi ÓT-i ígéretek megvalósulnak. 
Az üdvtörténet eljut a céljához. Ez adja az 
alapot arra, hogy az ószövetségi történetet 
a gyülekezet szempontjából kiindulva 
vizsgálja Pál, mint akikre ma vonatkozik 
az írás üzenete.

„Figyelmeztetésül íratott meg ne
künk” - mondja az apostol és ezért kell 
komolyan venni a pusztai generáció intő 
példáját. A  régi esemény túlmutat önma
gán, az utolsó idők gyülekezetének szóló 
üzenetet hordoz -  ez Pál meggyőződése. 
Ez egyben az őskeresztyén gyülekezet 
írásértelmezése is. Az Ószövetséget az ol
vassa helyesen, aki Krisztus felől Őrá néz
ve értelmezi. Ennek a hitvallásnak bővebb 
kifejtését 2 Kor 3,12kk-ban találjuk. így 
válik a holt betű, a régi történet aktuálissá, 
konkrét helyzetekben eligazítóvá a Korin- 
tusiaknak, a végső idők gyülekezetének. 
Nem írásmagyarázati módszer, hanem hit
beli meggyőződés áll a látásmód mögött. 
Lényege, hogy kontinuitás van Isten akko
ri szava és cselekedete, az Ószövetség 
gyülekezetével és mai gyülekezetével való 
viszonya között. A történelem változásá
ban, alakulásában Isten személye és hűsé
ge az állandó, ezért van lehetőség az ösz- 
szehasonlításra.

A szöveg exegetikai vizsgálata egyér
telművé tette, hogy Pál Ószövetség-értel
mezésében felhasználja kora tudományos 
exegetikai módszereit, a rabbinista, zsidó 
írásmagyarázat hagyományait. Eszközei
ben a régi, eredményében azonban egé
szen új látásra jut, szemben a zsidó teoló
giával.

Cl Összefoglalás
Vizsgálódásunk eredménye igazolja 

Goppelt állítását, hogy a tipológiai írásma
gyarázat nem tekinthető exegetikai mód
szernek, melynek egyértelműen meghatá
rozható lépései, technikája lenne. Kora

9 Meyers kritische Ex. Kom. Concelmann, 1969.
10 W. Wiebe: Die Wüstenzeit als Typus dér messianischen Heüszeit Diss. theol. Masch. Göttingen, 1942.
11 ThH kommentár,Christian Wolff, 1982.42.0.
12 Phüon: Logum allegóriáé n.86.
13 Az első értelem szerint fordítja F. Lang.NTD 1987. Göttingen a második szerint Chr.Wolff.
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adott módszereit felhasználva Pál mégis 
egészen más eredményre jut írásértelme
zésében. Ez a másság viszont jól elkülönít
hető. A tipológia tehát olyan szemlélet- 
mód, amelynek jellegzetességei felismer
hetők, leírhatók.

Textusunkban (lK or 10,1-13) a tipo
lógiának egyértelműen etikai, parainetikus 
funkciója van. Az apostol célja vele, hogy 
a hamis biztonságban élő gyülekezetet fi
gyelmeztesse a pusztai vándorlás példájá
val. A nyelvi vizsgálat igazolta azt is, hogy 
itt a „tiposz” szó megváltozott jelen
téstartalmat hordoz. A pusztai generáció 
sorsában Pál eszkatalogikus irányultságot 
lát. Ezek az emberek így lesznek számára 
és a gyülekezet számára előképek Istennek 
az utolsó időkben megnyilvánuló cselek
vésére. Személyükben, sorsukban túlmu
tatnak önmagukon, negatív példái lesznek 
egy, a végső időkben megvalósuló, tökéle
tesebb Istennel való kapcsolatnak. Az 
apostol meggyőződése átsüt minden so
ron, hogy az üdvtörténet korai eseményei 
a parúziára váró gyülekezetért irattattak le, 
nem holt események, eleven, nyitott, való
jában egyedül a mai kor felől érthető iga
zán.

Az elmondottak alapján textusunkban 
a tipológiának a következő jellemzőit, je 
gyeit állapíthatjuk meg:

1. A tipológia célja és kiindulópontja 
a gyülekezet. Az ő  jelenüket és jövőjüket 
határozza meg döntő módon ez az értelme
zés. Itt a tipológiának parainetikus funkci
ója van.

2. A tipológia alapja nem egy konkrét 
textus az OT-ből, hanem olyan emberek és 
sorsuk, akik Istennel való kapcsolatukban 
alkotnak típusokat. Jellem ző tökéletlensé
gük, így magukban hordozzák az ígéretet 
egy eszkatologikus beteljesedés, az Isten
nel való viszony magasabb fokú megélésé
re.

3. A tipológiára ebben a szakaszban is 
döntő hatással van az őskeresztyénség 
írásmagyarázati szemlélete, amely a betel
jesedés felől, Krisztus felől közelít a zsidó 
nép történelméhez, saját magát kontinui
tásban látja Isten régebbi cselekedeteivel. 
Ez a szemlélet Pálnál differenciálódik. A 
típusok kiválasztása nem önkényes, eset
leges, Isten az, akinek változatlansága, hű
sége lehetővé teszi, hogy a gyülekezet fel
ismerje a régiekben az új előképét.

4. Az Ószövetség tipológiai
szemlélete Pálnál
Az Ószövetség tipológiai szemléleté

nek kezdetei megtalálhatók magában az 
Ószövetségben a prófétáknál és később a 
zsidó apokaliptikában.14 Pál nyilván isme
ri ezeket a hagyományokat és fel is hasz
nálja azokat szemléletmódja kialakításá
ban. Alapvetően megkülönbözteti őt ezek
től azonban az ő  Krisztuson tájékozódó 
szentírásszemlélete. (2  Kor 3,12kk)

A kutatók kérdése az, hogy milyen 
gyakran használja Pál Ót-értelmezésében 
ezt a megközelítési módot. A  textusok 
megítélése ilyen szempontból azon múlik, 
hogy mit értünk tipológia alatt, mik ennek

14 U. Luz i. m. 54. okk.

nélkülözhetetlen jegyei? Az előbbiekben 
megvizsgált textus mellett számbajönnek 
még Róma 5 ,12 -21 , az Ádám-Krisztus ti
pológia, ami sokak által vitatott. Tipológi
át sejtetnek még Róma 4 ,1 4 -2 5 , Galata 
4,21kk -  bár itt a tipológia és allegória 
egymással keveredik. Egyes versekben is 
találunk hasonló vonásokat: Róma 3,25. 
Fii 2 ,17. stb. Ezek azonban inkább képsze
rű ábrázolások. A tipológiai látást ezekben 
a textusokban metodikailag Pál kora exe- 
getikai eszközeivel bontja ki. Hermeneuti- 
kai alapelve azonban más. írásszemlélete 
kritikus, jellemzi az eszkatologikus meg
közelítés, a vég felől. Kritikusan szemléli 
a régi szövetséget, szándéka nem az, hogy 
benne bizonyítékokat találjon és igazolást 
a Krisztus-eseményre. Éppen fordítva, az 
ott leírtak helyes értelmezése csak Krisz
tus által válik lehetségessé.

A tipológia jellemzői közé tartozik 
még Goppelt definícióján túl a keresztyén 
„gyülekezetre vonatkoztatottság”. Ezért 
közel áll a keresztyén igehirdetéshez, 
szemlélete egyértelműen pártos, elkötele
zett Krisztus mellett. Objektivitást, szabá
lyokhoz való kötöttséget ezért nem lehet 
számon kérni tőle. Üdvtörténeti látásmód 
hatja át és az a meggyőződés, hogy az 
Ószövetségnek van mondanivalója Krisz
tus mai népének, érettünk Írattak meg 
mindezek. A téma ma is aktuális a keresz
tyén igehirdetés számára és ilyen értelem
ben van mondanivalója nekünk is a tipoló
giai írásmagyarázatnak.

Brebovszky Éva

Evangélikus
öntudatunk

avagy
lutheránus

identitásunk
Tézisek gondolatébresztésül 
Eredeti formája elhangozd a 
Budai Evangélikus Egyházme
gye Lelkészi Munkaközösségé
nek 1990. június 13-i szentend
rei ülésén.

0. Öntudatunk a köztudatban

0.1. Identitás? Öntudat? Nem 
„lutheránus”?
A csontlágyító évtizedek eredménye, 

hogy sem európai, sem nemzeti, sem szak
mai, sem erkölcsi eszményünk, célunk, 
tartásunk nincs. Az identitásról azért be
szélünk annyit társadalmunkban, mert baj 
van vele, nem vagyunk azonosak magunk

kal. Más értékek feledtetik ősi kincseinket.
Evangélikus identitásunkkal, lutherá

nus öntudatunkkal külön bajok is vannak. 
Öntudat? Ami ön-nel kezdődik, gyanús! 
Aki meg nem gyűlöli. . .  a maga lelkét, nem 
lehet tanítványom. „Lk. 14,26. így szól 
Jézus. És Pál: „Nem én, hanem Krisztus 
bennem. „Gál. 2,20.

„Lutheránus”? Mi, magyar evangéli
kusok Luther szavát megfogadva az evan- 
gélumról nevezzük magunkat. De evangé
liumi-e az, ami evangélikus, és lutheri-e, 
ami lutheránus?

0.2 Köztudat
A köztudatban a lutheránizmus: közé- 

putasság. A  katolikus harang azt mondja: 
.Jézus, M ária!” A református: „Dicsértes
sék az Úristen!” A lutheránus harang meg 
azt mondja: „Ide is egy kicsit, oda is egy 
kicsit!”

Az öntudatosabbak a hit által megiga- 
zulás tanításában látják evangélikus vol
tunk lényegét. Ámde Vető Lajos valláslé
lektani kutatása evangélikus értelmiségiek 
közt a hit által megigazulás helyett a sok 
vétket eltörlő szeretet kötelességtudatát ta
lálta.

0.3 Ápolt, de furcsán csengő
öntudat
A Benkóczy-Keken szórvány-hittan- 

könyv illusztrált statisztikával véste a diá
kok szívébe, hogy evangélikus népünk kö
rében a legtöbb hazánkban a tanult ember 
és a legkevesebb a bűnöző. De ebből a 
könyvből hiányzott pl. Kain és Ábel. Míg 
ápoltuk öntudatunkat, az jelentős részé
ben, hogy úgy mondjam, üresen csengett.

0.4 Evangélikusnak lenni
természetes? Kincs!
A színevangélikus Északon az evan- 

gélikusságba belészületnek az emberek, 
mint nemzetükbe. De nemzeti hovatarto
zás is lehet olyan, mint Petőfié: „Ha nem 
születtem volna is magyarnak, én ezennel 
e néphez állanék...”

Nemcsak alábbvalók nem vagyunk 
másoknál, hanem evangélikusnak lenni 
drága kincs. Egy szín az Úristen szivár- 
nyászínű anyaszentegyházában, talán a fe
hérhez legjobban hasonlító sárga. De ha
zánkban egy, a Vörös Könyvbe bejegyzett, 
kivesző állatfajta vagyunk, mint a túzok. 
Kisért egy üres kisebbségi öntudat! Mikor 
káplánként a keskeny útról ébresztő céllal 
azt prédikáltam, hogy kevesen vannak, 
akik azt járják, principálisom ezt a kisebb
ségi öntudat erősítésének tekintette.

Nem csakazértisből vagyunk evangé
likusok! Hitvallásaink kimondják, hogy a 
Szentírással vagy világos észokokkal 
meggyőzhetnek. De amiben máig nem ta
láltunk jobbat, abban merhetjük azokat kö
petni.

0.5 A mesebeli harmadik fiú
A hazai nagy egyházak hármasában 

mi voltunk a büszke, „az igazi” harmadik. 
Ebbe beléjátszhatott protestáns öntudat és 
világstatisztika, meg az evangélikus c imke 
minőségjelző volta. De vajon helyénvaló
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volt-é ez? És ma -  mi maradt belőle, vagy 
helyette?

0.6 Történeti tudat
Szüleink öntudatába még belétarto- 

zott: „ ...A z  én vallásom négyszáz
éve/megint a régi, tiszta lett... Sok köny- 
nyet, vért hullattak érte/ máglyán, gályá
kon, vérpadon...” De az egyháztörténetet 
keveset tanítottuk, közművelődési ismere
tek pedig nem gátolták a hagyomány m eg
tagadását.

0.7 Olvassuk el Reményik Sándor 
versét!

ELK ÉSTETEK
Szó a protestáns theológusokhoz

Elkéstetek, elkéstetek vele,
Az Igével, ki élet kenyere.
Ki Evangélium és semmi más,
Nem tudás, művészet, magyarkodás,
Nem kultúra és nem pedagógia,
Nem eszköz többé, hanem cél maga.
Ki szabadelvű emberség helyett 
Istennek állít magas trónhelyet 
Kinek választóvize Jézus vére 
A kárhozatra vagy az üdvösségre,
Ki minden ember-eszményt kevesel 
S az ifjakat magához vonja fel.

Elkéstetek, elkéstetek vele, 
süket fülembe hogy jusson bele?
Mit értsek belőle, ki hajdanában 
Jártam egész másfajta iskolában?
Nekem kongó szavak csupán ezek -  
Ti azt mondjátok: ősi fegyverek.
Forgatták régi Reformátorok,
De eltemette százados homok. -  
Már dédapám Is homokon futott.
Pedig ezernyolcszáznegyvenkilencbe 
Tiszakerület szuperintendense.
A trónfosztó szózathoz szót talál.
S míg Jézus Kossuth árnyékában áll:
Dördül hangja a lőcsei templomban.
Dacban sokkal inkább, mint alázatban. 
Nagyanyám kap tőle egy imakönyvet.
Mit haláláig buzgón levelezget.
Ő használhatta németnyelvű tiszten:
Ein Gebetbuch für aufgeklárte Christen.

Elkéstetek, elkéstetek vele.
Az Igével, ki élet kenyere.
-  Gyermekkoromból egy jelenet -  látom: 
Apácák jönnek halkan, mint az álom 
S előttük nagynéném az ajtót zárja.
Hallik puritán hangja, kiáltása:
Pápista célokra mi nem adunk:
Protestánsok vagyunk! 
ím, ez volt a ti theológiátok:
Keveset hisztek, sokat protestáltok.
A császár ellen, a pápista ellen.
Mindegy, mindegy csak protestálni kelljen.

Elkéstetek, elkéstetek vele,
Az Igével, ki élet kenyere.
Sosem hallottam oly szavát apámnak,

Hogy volna foganatja imádságnak.
Anyám is vette legfőbb példaképnek 
Jézust Szavát erkölcsi nevelésnek.
De hogy ő Isten egyszülött fia?
Vagy esztelenség, vagy komédia.
Ezt hallottam, de soha semmi mást.
Hol keressem hát a vigasztalást?
Nekem az egyház csak puszta keret 
Belementeni magyar lelkeket 
S szolgálni magyar művelődést véle.
Mint tette apám s minden nemzetsége. 
Viszont rajtam teljessé lett az átok:
Én már az Isten ellen protestálok.
S egyéb hitet ugyan honnan vennék,
Mikor „a hit is kegyelmi ajándék".

Elkéstetek, elkéstetek vele,
Az Igével, ki élet kenyere,
Ahhoz, mi nektek most régi-új mérték: 
Nemzedékekből veszett ki az érzék.
Rajtam nem segít a ti Barth-otok,
Kongó, üres szó minden szavatok.
Süket szívembe hogy jusson bele? 
Elkéstetek, elkéstetek vele.

Kolozsvár, 1936. október 22.

Reményik Sándor verse (Jelt ád az 
Isten c. posztumusz istenes kötetéből)

Fasori gimnáziumunkban ott áll már
ványba vésve, hogy „a felvilágosult huma
nizmus szelleme lengje át ez intézet csar
nokait!” Más feliratunk is van ugyan, de 
azt sem nehéz kultúrprotestánsul érteni. 
Felvilágosult humanizmussal más is szol
gálhat: ha nekünk csak ez a portékánk, 
kiszorulunk a piacról. -  Gimnáziumunkra 
pedig jellemzőbb volt a humanizmus, mint 
az evangélium.

Amikor 1948-ban a teológiára indul
tam, igazgatónk azt kérdezte édesanyám
tól: „Nem kár ezért a tehetséges fiúért? -  
Pedig az évenkénti deprekáción a meggyő- 
ződéses kommunista tanár is úrvacsorá
zott... Pesze jobb a színlelt kegyesség vagy 
a betanított istenfélelem, mint a leplezet
len sem Istent, sem embert nem ismerés. 
Viszont az is igaz, hogy hitrejutott diákok 
kezdeményezhették az evangélizációt és a 
bibliaórákat.

1. Identitásunk frontjai eddig

1.1 A reverzális-front
Régen evangélikus öntudatunk állan

dó harctere volt a reverzális-háború. Ez  
eleve hibajel. Hiszen az a termé
szetes,hogy a párommal egy test és egy 
lélek akarunk lenni. Viszont a vegyes há
zasságok tömege tény. No de hát ne búsul
jatok: a hazai evangélikus értelmiség úgyis 
zárt populáció, beltenyésztett csoport. Kü
lönben is a szívnek nem lehet parancsolni 
-  legalábbis utólag. -  A kérdést régen az 
állami törvény oldotta meg: „sexus sequi- 
tur”. Ennek lett állami kibúvója a reverzá- 
lis, ami eleve erkölcsileg kérdéses. Ha ké
rem, a párom csak tenyészállat, de nem 
örököstársam a drága hitben. Ha adom, a 
gyermekeimtől veszem el azt, amit magam

nem akarok elhagyni.
Mindez nem a múlt dolga. Az 50-es 

évek elején még találkoztam olyan esettel, 
mikor a plébános azt tanácsolta: „Nagy 
hassal majd jön hozzánk esküdni az a 
lány!” S az elcsábított leány inkább válasz
totta a leányanyaságot.. -  Ez akkor volt. 
De most is űrlappal fogadja a plébános a 
jegyesoktatásra jelentkező vegyespárt. Pe
dig hosszú évek óta eskethet reverzális 
nélkül esetre szóló külön püspöki enge
déllyel. -  Egyébként magam is konceleb- 
ráltam vegyes esketést, részemről az ige
hirdetést tartva és a nem-konstitutív (sőt 
hegyibeszéd-ellenes) ősi magyar szokás 
szerinti megesketést végezve és áldást 
mondva. -  Persze a katolikus félnek lelki- 
ismereti teher, ha nem szentségi házasság
ban él, sőt el van tiltva a szentségektől, 
halálos bűn állapotában, míg a protestáns 
„legföljebb a fogadalmát szegi meg” és 
netán nem vehet úrvacsorát, de attól még 
„üdvözülhet a maga hite szerint”. Tragikus 
összeütközések és tragikomikus kitérések 
voltak és lesznek újra. Utóbbira példa egy 
ügyvéd, aki kihasználta az állami jogot a 
kánonjog kijátszására: esküvő előtt katoli- 
zált, majd a reverzális nélküli esküvő után 
visszatért evangélikusnak. (Századunk 
elején történt.)

1.2 Feladtuk evangélikusságunk 
erősítését
Ma biztató kivétel, ha van öntuda

tunk. Szinte föladtuk. Hittankönyvíróink 
köz,t volt, aki kitépte volna a Kain és Ábel 
történetét tartalmazó lapot. Van hittan
könyv, amelyből kimaradt Jézus megkí
sérlése, mert „a mai diák számára Sátán 
nincs”. Hála Istennek, volt olyan principá
lisom is, Szabó Lajos, aki azt tanította kon
firmandusainak, hogy a Sátán legnagyobb 
hazugsága az, hogy nincs Sátán.

Énekeskönyvünkből jórészt kigyom
láltuk, ami bűnnel, bajjal, kísértéssel, hi
tetlenséggel, halállal néz szembe és azok 
ellen erősít.

1.3 Vívmányunk a lelkiismereti 
szabadság - és nincs határozott 
szavunk
A reformáció vívmányának a lelkiis

mereti szabadságot tartják. Pedig Luther 
lelkiismerete nem „szabad”, hanem Isten 
Igéjéhez kötött volt. -  A lelkiismereti sza
badságnak is következménye, hogy sok 
kérdésben nincs hivatalos tanításunk, szo- 
ciáletikánk szinte kimerült az állampolgári 
és munkavégzési tisztesség hangoztatásá
ban.

Virágh Gyula hittankönyvében ott a 
hagyományos versike változata, egyszerre 
pozitív és negatív példa: „Én evangélikus 
vagyok,/ halálomig az maradok./ E z Jézus 
igaz vallása, /mint Bibliánk tanít rája./ 
Szorgalmas vagyok munkámban/ megbe
csülöm embertársam,/ hiszem: kegyelem
ből végre/ eljutok az üdvösségre.”

Idén a „Föld napján” a rádióban sze
repeltünk. Nem mondtuk ki, hogy Isten 
törvénye ellen vét, aki tönkreteszi a tér-  
mésztetet, s hogy az eljövendő világnak  
előre fölállított jele a teremtettség védelme  
és megbecsülése is. -  Alig-alig mertük ki-
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mondani, hogy a keresztyének nem isme
rik a magzatölést. Aki szót emelt, prófétai 
sors jutott neki. No, nem az államtól köz
vetlenül, hanem az egyházi felsőbbségtől. 
Az egyház későbbi hivatalos megnyilatko
zása a születésszabályozásról a lelkipász
tori tapintat és a gyávaság határán m oz
gott.

Számos területről alig gondolkodtunk, 
amelyekről kényes és égető voltuk miatt 
szükséges lett volna. -  Mélységesen hall
gattunk, amikor hír szerint nyugaton evan
gélikus istentiszteleten óvszert osztogat
tak, ami ijesztő identitás-zavar jele, s ben
ne sem a törvény, sem az evangélium nem 
érvényesül.

1.4 Miért adtuk föl evangélikus
voltunkat?
Feladtuk evangélikus öntudatunkat 

egy teológiailag kevéssé kidolgozott pie- 
tizmusért (pedig Luther épp a megtérés és 
a hit hirdetője!), vagy feladtuk egy színte
len ökumenizmus jegyében, de sokszor 
csak kultúrpotestantizmus maradt belőle.

1.5 Az ébredés hitvallásossága
Századunkban egyházunkban az ébre

dés igyekezett evangélikus lenni. Fiatalon 
elhunyt teológusa, id.Gáncs Aladár objek
tív kegyességet és egyházi ébredést akart. 
A századeleji Luther-reneszánsz hívei az 
egyház megújulását a személyes hit ébre
désével, a személyes kegyesség tudatoso
dásával gondolták. A  német és finn ébredé- 
si hatások jól megfeleltek a hitvalláshűség 
szempontjának

Sréter Ferencéket a Dezséry féle egy
házkormányzat taszította sikamlós útra. 
Őket egyébként a kényszerű kiszakadás 
után nem óvta meg a Missouri Synod-os 
tájékozódás az elcsúszástól, amely egyéb
ként eléggé mechanikus diktátum-inspirá- 
ciós fundamentalizmusával éppen igesze- 
rűtlen.

1.6 Az „ágostonizmus”
Identitásunk határkérdése az Ágoston 

Sándor-féle irányzat gnózisa. A nemrég 
létrejött modus vivendi nem megnyugtató. 
A lelkész nélkül maradt ágostonosok spiri- 
tualizált szentség-tanításukkal csak külső
leg maradtak evangélikusok, tanításukkal 
még jobban elszakadtak. Tragikomédia, 
hogy a falusi híveket nemigen vonzza a 
gnózis, pedig arra a serdülőkori racionaliz
mustól az aggkori elmeelgyengülésig min
den gondolkodó fej könnyen fogékony. De 
így is jogos pneumatikus igényt és fenye
gető pneumatikus veszélyt kell látnunk a 
jelenségben.

2. Identitásunk az Evanéglium

2.1 Róma, Genf és mi
Római testvéreinknek megvan a lé

lekmegfogó misztikája és masszív rendje. 
Helvét atyánkfiainak pedig a puritanizmu
sa és hangsúlyozott magyarsága. Ez pedig 
tart. Még Krisztus és az evangélium nél
kül is. De mi, ha az evangéliumot elveszí
tettük, amink marad, az legföljebb a felvi
lágosult humanizmus, de azzal más is szol
gálhat. Ha az evangéliumot elveszítettük,

mindent elveszítettünk.

2.2 Törvény: forma 
-  evangélium: tartalom
Az evangélikus öntudat a tövény vo

nalán: népegyház, hagyomány, ideológia, 
kultúrprotestantizmus: az evangélium sík
ján viszont közvetlen igei krisztus-él
ménnyel kapcsolatos, vagy abból ered. Ha 
az utóbbi nincs meg, az előbbi legjobb 
esetben hegyi hóolvadásra váró száraz me
der.

2.3 Korszellem, környezet,
koordinátarendszer
Mi érvényesül az egyházban? Koresz

mék, körülmények -  vagy Krisztus? 
Krisztuson tájékozódás nélkül káoszba ke
rülünk. A kereszt az a koordinátarendszer, 
amelyben minden a helyére kerül.

2.4 Nincs jobb
Ha komolyan keresünk, nem találunk 

evangéliumibb konfessziót az Ágostai Hit
vallásnál. Nem tökéletes, de ez közelíti 
meg legjoban azt, amit csak minden szen
tekkel együtt érthetünk meg (E f 3,10).

2.5 Barmen
Iránymutató volt, vagy legalábbis 

irányjellemző a „rimöé háárec”, a „die 
Stillen im Lande” számára a Barmeni Teo
lógiai Nyilatkozat, -  s ez változott helyzet
ben is, tegnap is, ma is irányt mutat.

3. Krízis és megtartatás

3.1 Dől a népegyház? Épül a
missziói egyház?
Teológus- és káplánkoromban fogal

maztam úgy nagyobbak nyomán, hogy 
míg fennáll a népegyház, hálát kell érte 
adnunk mindennap, és ki kell használ
nunk. És ha összedőlt, hálát kell adnunk 
azért, hogy végre összedőlt, de addigra 
készen kell lennie egy új, missziói egyház
nak. -  Most égetően új helyzetben va
gyunk. A népegyház nem vált egy missziói 
egyház kialakulásának műhelyévé, és nem 
omlott össze.

3.2 Kritikus szám alatt
Míg Esztergom hatmillió katolikussal 

és Debrecen kétmillió reformátussal di
csekszik, abban nem feltűnő a túlzás: de 
mi nem mondhatunk kis-félmilliót a talán 
negyedmilliós realitás helyett. (Hiszen 
szórványhelyzetünkben és üresen is meg
álló kemény identitás híján a mi százalé
kos veszteségünk a legnagyobb!) - A mi 
jelenlegi erőnk már nem elég az új felada
tokra! A működéskorlátozó és ugyanakkor 
szervezetfenntartó nyomás megszűnte 
után kérdés: bírjuk-e fönntartani, sőt újra 
kiépíteni a struktúrát?

Külön probléma,hogy állami szankci
ók nélkül hogyan létezhet népegyház. A 
tömeg és a masszív mentalitás átlendítheti 
ezen a szakadékon a masszív és tömeges 
testvéregyházakat, de nekünk nincs sem 
öntudatos, sem engedelmes „tömegbázi
sunk”, kevesen vagyunk.

3.3 Kettős feladat
Szerintem nem szabad sem a nép

egyházi keretet feladnunk, sem a missziói 
feladatot elhanyagolnunk. Mindenkinek 
tartozunk a törvénnyel és az evangélium
mal, de megkeresztelt egyháztagjainknak 
és gyermekeiknek jobban, mint bárki más
nak. (Róm. 1,16 b!,.Zsidónak először, de 
görögnek is!”) Az igétől megszólítással 
pedig együtt kell, hogy járjon az élő gyü
lekezettől való megszólítás. Nem mecha
nikusan, nem revolverezéssel, de ésszel és 
szívvel. (Erre visszatérünk: 3.7)

Podmaniczky Pál professzorom be
szélt Nagy Károly papi munkatársainak 
törekvése kapcsán népkatechumenátusról. 
Valami hasonlót érzek a követendő útnak. 
Amit jobb híján népkatechumenátusnak 
neveztek, annak tudatosítanunk kell a tar
talmát és meg kell keresnünk a formáit. 
Evangélikus keresztyén mivoltunk serken
tésére teológiai tisztázó és tanító munkával 
kell törekednünk. Egyházi sajtónknak is a 
népkatechumenátus és belmisszió eszkö
zeként kell mőködnie.

3.4 Struktúra-fenntartás vagy
racionalizálás?
Az erőnk fölötti struktúra egy részé

nek fenntartására öntudatunk vagy inkább 
elkötelezettségünk szorít; egy része bi
zonnyal racionalizálható. Joggal várjuk 
külföldi testvéregyházak anyagi és egyéb 
segítségét, de ez nem lehet tartós megoldás 
és rendes fedezet, csak a krízisen átlendítő 
rendkívüli segély.

Külön kérdés: nem ésszerűbb-e elvér
ző szórványokat helyenként átadni az erő
sebb evangéliumi testvérnek a Nagygeres- 
di Egyezség szellemében? Ezt a helybeli 
hívek igényétől és a körülményektől füg
gően egyenként, esetenként kellene mérle
gelni.

3.5 Veszélyehelyzet: elvérzés?
amputálás?
Vigyázzunk! Ma is kisebbségi és ve

szélyeztetett helyzetben vagyunk, sőt in
kább, mint ötven éve. -  Róma kis reformá
ciója mellett megfér egy Krisztustól eltere
lő kegyesség, amely nem fog senkinek 
személyes Krisztus-hitre ajtót nyitni. -  
Helvét atyánkfiáitól, úgy tartják öntudato- 
sabbjaink, csak a predestináció félelmetes 
titka és az úrvacsora-tan választ el. De ez 
csak a jéghegy csúcsa. Ne feledjük: Kál
vinnál más a krisztológia, más a szótério- 
lógia, más az ekkléziológia, más a tanítá
suk a keresztségről, stb. A kálvinizmus 
theológia glóriáé, míg az igazi lutheraniz- 
mus tehologia crucis!

Ne feledjük: már 25 éve volt olyan 
egyházközségi felügyelő, aki azt mondta 
papjának: mi még hiszünk, de a következő 
nemzedék már nem, velünk kihal az egy
ház. -  Szétszórtságunkkal, sok vegyeshá
zasságunkkal nem misszionáló, hanem el
vérző helyzetben vagyunk. Kézenfekvő az 
erősebb testvérrel szövetkezés gondolata. 
A reformátusok evangélizációja hitre jut
tathat egy rossz evangélikust, de ugyanezt 
nem remélhetjük katolikus testvéreink 
szolgálatától, hacsak annyira nem lesznek
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krisztocentrikusok, hogy specifikumukat 
mellőzik.

Ritka szemlélet volt Pass László deb
receni lelkészünké, aki amikor a kálvinista 
Rómában ökuménikus együttműködésre 
szólították föl, azt felelte: Meg kell tartani 
a sajátosságokat, nem akarom, hogy öku- 
menizmus címén a 60  milliós evangélikus- 
ság beolvassza a kis reformátusságot. -  
Itthon most úgy tűnik: ők fölötte vannak a 
kritikus létszámnak, mi meg már alatta. 
Adjuk át nekik szórványainkat, filiáinkat, 
és csak azt próbáljuk ellátni, amit bírunk, 
de azt jól?! Ők legalább a „sola fides, sola 
scriptura, solus Christus” alapelvében 
egyek velünk.

Mitől is vagyunk evangélikusok? Át
laggondolkodás szerint attól, hogy nem  
vagyunk sem katolikusok, sem reformátu
sok.

Nálunk van gyertya és feszület, ostya 
és térdeplés, de nincs pápa, nincsenek 
szentek, nincs papnőtlenség, nincs átlé- 
nyegülés.

A lelkiismereti szabadsággal és az au- 
gustinusi „in dubiis libertas”-szal is össze
függ, hogy sok kényes kérdésben, amiben 
Rómának kazuisztikája van, hívő csopor
toknak a kálvini puritanizmushoz hasonló 
elvei vannak, nekünk nincs tanításunk, sőt 
nézeteink sincsenek. Mélységesen hallgat
tunk vagy alig mertünk szólni, amikor vi
lágos kürtzengés kellett volna.

3.6 Császármetszés
Most vagy megújíthat a Szentlélek 

Úristen, vagy képpel szólva: a kritikus 5 
percnél tovább maradunk a klinikai halál 
állapotában, s akkor csak rövidített csá
szármetszéssel lesz megmenthető egy élő 
magzat a halott anya méhéből.

3.7 Népkatechumenátus, Deutsche
Messe, utómunka
A népkatechumenátus azt jelenti: kell 

a nyilvános hitreserkentés -  ez talán in
kább előadás és beszélgetés formájában, 
hatásra törő zenei keretben; és kell a hit
vallásos biblikus tam'tás, segítségül a min
dennapi keresztyénségben a kísértésben 
megálláshoz, ez talán éppen a Bibliából 
merített és a régi egyháztól tanult liturgi
kus formák közt. Pont fordítva, mint Luth
er korában. -  Gondolok itt olyan elveszí
tett segédeszközökre is, mint a magángyó
nás vagy a keresztvetés. De ma sem  
tehetjük félre -  Luther visszavont gondo
latának címkézve -  a Deutsche Messe elő
szavát azok közösségéről, akik komolyan 
keresztyének akarnak lenni. Luther ezt 
megfelelő személyek híján nem érezte 
megvalósíthatónak. De a negyvenes évek 
ébredésének sok megindult lelke esett 
vissza vagy annál is mélyebbre, mert hiá
nyos volt a tanítás általában, főleg az új 
életben járásról, és hiányos volt az utó
munka.

3.8 Ecclesiola és népegyház
feszültsége
A népkatechumenátus és az aktív gyü

lekezeti mag feszültségét viselnünk kell, 
mint a sarx és pneuma, az altér Adam és a 
neuer Mensch holtig tartó harcát. -  Aki

viselkedésével önmagát ki nem zárja a 
népkatechumenátusból, azt kirekeszteni 
nem szabad. Az elkötelezett keresztyének 
maguk is voltak pártoló keresztyének. -  
Viszont természetesen feltétele a gyer- 
mekkeresztségnek a szülők igénye. Min
den kazuális szolgálatnak előfeltétele a ko
moly lelkipásztori beszélgetés, szükség
hez képest beszélgetéssorozat. Az ébredési 
és nevelési keresztyénség különbségeinek 
helye van a gyülekezeten belül; hiszen a 
szabadegyházak is hordozzák a második 
nemzedékbeliek problémáját. Nem szabad 
a datálható megtérést kijátszani a minden
napi megtérés ellen, de a mindennapi m eg
térésnek is egyszer tudatossá és teljes ko
molyságává kell lennie, mondhatnánk: 
megkezdődnie, ha úgy tetszik: pietista ér
telemben.

4. Szólni kell, de mit?

4.1 Ébresztő igehirdetést!
Az ébresztő igehirdetés a tövény és az 

evangélium hirdetése (nem egyszerűen ta
nítás róluk!) E z a missziói parancs teljesí
tésének dolga.

4.2 Öntudatosító sajtót!
Sajtónknak is a népkatechumenátus 

és a belmisszió eszközeként kell működ
nie.

4.3 Tanítás: Krisztus követése,
önmegtagadás
Tanítanunk kell a gyülekezetek fel

nőttjeit és ifjúságát, hogy nem a luxusigé
nyek, sőt nem is a megélhetés a minden. 
Nem a szórakozó-élvező „boldogság” joga 
az emberi jogok legfontosabbja, hanem a 
másokat emberhez méltó külső és belső 
életformára segítés áldozatvállalása. Ez  
már magában hordja gyümölcse zálogát, 
de hosszú távon és az örökkévalóságban 
fizet boldogsággal.

4.4 Tanítás: sáfárság
Tanítanunk kell, hogy hogy javaink is

Istenéi és azokkal nem önzőén, hanem ál
dozatosan és felelősen kell sáfárkodni. 
(Lásd még 9 .2 !)

4.5 Gyülekezeti magok kialakítása
Az eddiginél több terhet és elkötele- 

zést vállaló gyülekezeti magok kialakítása 
és megszervezése persze nem kampány- 
szerű, hanem állandó, de elhátríthatatlan 
feladat.

5. Munkások kerestetnek

5.1 A lelkészek tehermentesítése
Kiképzett szakembereinknek: lelké

szeinknek idejét és erejét lekötik szervezé
si, adminisztratív és gazdasági feladatok. -  
E  sorok írója a pesti egyetemi könyvtárból 
nem látja, ma mennyire köti le a falusi 
lelkészt megélhetésének biztosítása. Tízé
ves káplánságom alatt ismertem lelkészt, 
aki szolgálata és gazdálkodása mellett rá
ért nemcsak teológiát olvasni, de szakcik
ket írni is. De jártam olyan helyen is, ahol 
a lelkészt mint gyümölcskertészt ismerték, 
és halálával a széthullás küszöbére került a

személyéhez kötődött gyülekezet. -  A lel
készeket mentesíteni kell az önfenntartó és 
a gazdasági-ügyintéző-szervező munká
tól. Lehessen lelkész és ne „anyagász”!

5.2 Munkaerőhiány
Evangélikus öntudatunkkal kétszere

sen is összefüggő most a munkaerőkérdés. 
A valamiképpen öntudatos és valamennyi
re alkalmas személyeket ki kell képezni 
(hogy hittudat és szakismeret együtt jár
jon) és be kell vetni a hitoktatásba. Ez 
körmünkre égő feladat. Mi módon higgye
nek prédikáló nélkül? (Rm 10,14.) -  Ne 
gondoljuk, hogy ezek az idén tavasszal 
elhangzott mondatok azóta elvesztették 
időszerűségüket!

5.3 Hitoktatás, osztatlanság,
„congé”
Súlyos mulasztás volt nem küzdeni az 

iskolában kötelező és osztályozott „er
kölcstan és vallási ismeretek” oktatásáért 
nevelési és művelődési szempontból, az
zal, hogy ettől legyenek fölmentve, akik 
valamely vallásfelekezet hit- és erkölcsok
tatásán vesznek részt.

Ami a technikai kérdéseket illeti: ta
nulnunk kell az osztatlan csoportot okta
tott régi tanítóktól! Amellett olyan időpon
tokat kell kiverekedni, amelyek lehetővé 
teszik a több iskola részére együtt tartott 
oktatást. A franciák szerda délelőti „con- 
gé”-jához hasonló de még praktikusabb 
megoldást kell találni. Például kedd és 
péntek 8 -10  közt lenne célszerű szabadidő 
egyházi vagy iskolai helyiségben a feleke
zeti hit- és erkölcstanra, ennek második 
felében lenne 9 -1 0  közt az iskolában fele- 
kezeten kívüli „erkölcstan és vallási isme
retek”. (Ha a hittan nem az iskolában van, 
be is kell érkezni utána!)

5.4 Hitoktatás közös alapon?
Felmerül a közös ökumenikus alapok

tatás kérdése. Elválasztható-e ettől például 
a tízparancsolat (vö .7.2!) és lehet-e színte
lenül tanítani váltanok sarkalatos írás he
lyeit? És szabad-e rövidzárlatosan históri
ának vagy rövidzárlatosan mítosznak taní
tani Genezis 1-12 fejezeteit?! -  Közös 
énekanyagunk sincs, csak látszólag, nyo
mokban! -  Mindez nem akar az ökumeni
kus gyermek- és ifjúsági munka kizárása 
lenni, de nem szorítkozhatunk hangsúlyo- 
zatlan és értelmezetlen bibliatanításra. -  
Esetleg a felekezetenként más-más ma
gyarázatokat elmondhatjuk és külön-kü- 
lön aranymondás, káté- és énekanyagot 
feladhatunk, de vannak pontok, ahol a 
színtelenség identitásunknak -  többet 
mondok: hitünk szerint az evangéliumnak 
-  a feladása. Kisebbségi helyzetünk miatt 
pedig identitásunk mankóit sem szabad le
becsülni és eldobni! Meggondolandó, mit 
tartsunk meg, mit hozzunk vissza, mit 
hagyjunk el?! (Vö. 7 . 1 ! ) -  Édesanyám zsi
dó főnöke az 50-es években maga tanította 
fiát héberre és imaszövegekre, mondván: 
úgyis támadások fogják érni, mint zsidót, 
hát legalább tudja, hogy miért támadják.
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6. Műveljük a teológiát!

6.1 Teológiánk legyen lutheri,
biblikus, életes!
Evangélikus öntudatunk dolga volna 

a teológiai munka: mind a lutheri theolo- 
gia crucis tudatosítása és művelése, mind 
a bibiai teológiával foglalkozás és a min
dennapi élettel, meg a föl- és lemerülő 
világképi és világnézeti elemekkel és 
egyéb gondolatokkal való szembesítés. 
Akármilyen csúnyán hangzik, bizonyos 
fajta -  persze a szó hagyományos értelmé
től egészen különböző -  apologetikára és 
polemikára is szükség van. Nem hagyhat
juk a ránkbízottakat fölvértezetlenül a 
nyílzáporban! Az Urat pedig teljes elmével 
is kell szeretnünk!

6.2 Címkézés és tartalom -
behozni vagy kivinni?
Az öntudat kérdéskörébe tartozik: Va

jon egyháznak címkézhető-e a zsidóság, 
keresztyénségnek tekinthető-e az unitáriz- 
mus?! Buddhista testvéreink „ökumenikus 
istentisztelet”-ről beszéltek, az érseki 
helynök igen helyesen csak „közös medi- 
táció”-ról szólt őszentsége a XIV. dalai 
láma bazilika-beli beszéde alkalmából.

Egyébként a jó  hírrel adósok vagyunk 
a vallások és valláspótlékok közt megol
dást kereső embereknek.

Nem a koreszméket és körülményeket 
kell beengedni az egyházba, hanem a 
missziónak és hitmélyítésnek, a tanításnak 
kell szembesülnie a koreszmékkel és kö
rülményekkel -  ezzel tartozunk minket 
megbízó Urunknak és a bennünk megbízó 
embertársainknak, de magunknak is.

7. Formák változása

7.1 Adiaforonok a katechézisben
Mit gondoljunk a teológiailag közöm

bös jelekről? Változtatni szabad, de status 
confessionis esetén zavart keltő. Ezek hí
veink öntudatának mankói. (Vo. 3 .5  utolsó 
előtti bek. és 3 .7  közepe!) Ma adiaforon 
kérdésnek mondhatjuk és üdvözölnünk 
kell a Miatyánk, az Apostolicum és a Ni- 
caeno-Constantinopolitaneum szövegé
nek egységesítését. Azonban ezek sem 
problémamentesek.

Az új hitvallás-szövegeket Róma nem 
hagyja híveinek használni, azok továbbra 
is vallják a maguknak kisajátított szóval, 
hogy az egyház katolikus. Pedig ennek 
értelmes lefordítása egyháztörténetileg vi
lágviszonylatban úttörő volt -  vagy lehe
tett volna.

Részletkérdések: Az „afékamen” nem  
jelen idő! -  A „caro” fordításaként „test” a 
magyar nyelvben szerencsés kitérő az 
Apostolicum és lKor. 15 ütközése elől. -  A 
„filioque” pedig az első helyen tartalmilag 
ugyan biblikus, de formálisan nem bibli
kus, és önkényes változtatása volt egyete
mes hitvallásnak. -  A formaváltoztatások
ról szólva, ne feledjük, hogy Raffay ágen- 
dájának bevezetésekor azt híveink 
romanizálásnak érezték.

7.2 A dekalógus oktatása
Mi legyen a tízparancsolat dolgában? 

A reformátusok a zsidó számozást követ'k, 
külön számolva a faragott kép tilalmat és 
összevonva a két „ne kívánd”-ot, a katoli
kusok pedig külön parancsolatnak veszik 
9. szám alatt az utolsó mondatból azt, hogy 
„Ne kívánd felebarátod feleségét!” és tize
diknek vonják össze az összes többi „Ne 
kívánd.. !”-ot. Van, aki a gyónási lekcióban 
finomkodásból vagy modernségből a „Ne 
paráználkodjál!” helyett azt mondja, hogy 
„Légy tiszta!”. Közben szexszel és pornó
val van tele a boldogság jogi címén a vá
ros. Amellett a „ló’tin’áf” szószerint nem 
általában a paráznaságot, hanem konkré
ten a házasságtörést érinti. Persze a hato
dik parancsolathoz tartozik a Hegyi B e
széd értelmében a nemiség egész területe, 
amint Prőhle Károly írja, ez a parancsolat 
védi a házasság rendjét és testi-lelki tiszta
ságra kötelez. -  Lélektani kísérletekkel bi
zonyítják, hogy szexképek nézése rossz 
hatással van stabil párkapcsolatokra. Talán 
a bilbikus és mégis kellően általánosító az 
volna, hogy „Ne légy házasságrontó!” -  
Külön probléma, hogy a dekalógus imper- 
fektumait jusszivusznak vagy indikati- 
vusznak értjük, ebben az evangélisták sem 
egységesek. A nyelvileg egyértelmű indi- 
kativusz értelmezése ugyanis lehet apo- 
diktikus kijelentés: (nekem aztán) nem 
fogsz lopni! de lehet szabadságlevél: (Te 
pedig, ha másoknak természetes is a lopás, 
ettől szabad leszel; örülj:) nem fogsz lop
ni!

8. Örökség és nyitás

8.1 Lutheranizmus és
liberalizmus, ó és új
Evangéliumi szabadság (Jn 8,32) cí

mén a lutheranizmusból sokszor liberaliz
mus maradt és jellegtelenség. Pedig nem
csak Luther ítélte megtartandónak a nem 
kifejezetten evangéliumellenes örökséget. 
Jézus, sőt Pál is részt vett a templomi kul
tuszban. Ugyanakkor Jézus botránkoztató- 
an nyitott volt az „3am há’árec” a vámsze
dők és prostituáltak felé. Evangélikussá- 
gunk sem tarthatja fenn elszigeteltségét az 
egyháztól elszakadt csoportoktól. (Vó. 6.2  
közepe és vége!)

8.2 Evangéliumi vonások
visszaszerzése -  ez lutheri!
Vissza kell szereznünk olyan pozitív 

tulajdonságokat, mint az üdvbizonyosság, 
a bizonyságtevő mentő szeretet, a megra
gadó éneklés, a testvéri egymással-törődés 
és összetartozás, amely átlépi a nyelvek és 
országok határait, de a felekezeti határokat 
is. Az evangélium összeköt minden ke
resztyénnel, minél evangéliumibb, annál 
jobban. A lutheri teológia nem öncélúan 
lutheránus, hanem evangéliumi, s ennek 
optimálisként fölismert és annak vallott 
módjaként ágostai hitvallású és lutherá
nus. (Az „ennek...” egyszerre „csak en
nek...” és „de ennek...”.

8.3 Evangélikus= hírnök
Ha valaki megszólít üdvösség vagy 

életvitel dolgában, ismerős, vagy idegen, 
azt szektásnak vagy más dolgába avatko- 
zónak (lP t 4 ,15) érezzük. Pedig: evangéli
kus annyi mint a jó hír embere. Az eu- 
aggelion jó  hír, konkréten pedig örömből 
megosztott, segítő-mentő szeretetből to
vábbadott jó  hír. Szeresd felebarátodat, 
mint magad! -  ez a nagy parancsolat má
sodik fele!

8.4 Mire kötelez még a nagy
parancsolat?
Többek között a nagy parancsolat ele

jéből különösen a hívőknek szóló parancs: 
„Szeresd az Urat, Istenedet... teljes elméd
ből!” Légy teológus! -  Ebben meg kell 
térnünk, meg kell újulnunk!

És az egyháziasoknak, meg a moder
neknek is szól a parancs: „Szeresd az Urat, 
Istenedet...! és szeresd felebarátodat...!” 
Akarj komolyan keresztyén lenni! Akard a 
másikat az üdvösségben részestársaddá 
tenni! -  Ebben meg kell térnünk, meg kell 
újulnunk!

9. Végső gyakorlati kérdések

9.1 Kisebbségvédelem?
Küszöbhelyzetünkben az értékes ki

sebbség védelme elvéért is küzdenünk 
kell. Nem általában pl. a homoszexuáli
sokkal egyenlő jogokat kell követelnünk, 
hanem a jó gyümölcsöt termő gyökér meg
becsülését. Nem tekinthető értékes kisebb
ségnek pl. a sátánizmus, a szemüvegnek 
„hitből” de rosszul látva -  nem viselése, 
vagy egyéb ön- és közveszélyes deviancia.

9.2 Pénzügy? Tized?
Mozgósítanunk kell rejtett anyagi és 

személyi erőforrásainkat. Deák János pro
fesszorunk magyarázata, hogy tíz család el 
tud tartani egy tizenegyediket a saját élet- 
színvonalán. Ez persze nem olyan egysze
rű, viszont üres parókiák vannak. -  Ami
kor fenyegetni kezd a munkanélküliség, 
valamit biztosan lehet és kell tenni e téren 
is.

9.3 Oremus fratres!
Adj Uram ébredést és kezdd rajtam, 

ámen.
IC  XC
NI KA

Dr. Zsigmondy Árpád

REMÉNYSÉG HANGJA
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Egyházi világhíradó

A reformáció ünnepe külön is aláhúzza annak az új.nemrég közzétett 
teológiai dokumentumnak a jelentőségét, amely az evangélikus és refor
mátus egyházak viszonyát elemzi a mai ökumenikus vllágmozgalomban. 
A legújabb teológiai események sorából a drezdai 3. Európai Teológus 
Kongresszust emeljük ki. A szomszédos egyházak közül ezúttal Ausztria 
egyházi életére vetünk egy pillantást, és folytatjuk az adatközlést, most 
az USA egyházairól.

A reformáció két ága: közeledés 
vagy stagnálás

világviszonylatban? -  Új teológiai 
dokumentum a két egyház 

viszonyáról

A reformáció két nagy történelmi 
ágának egym áshoz való viszonya soha 
m eg nem szűnő ökumenikus probléma, 
itt Európában, de a világ m ás részeiben 
is. A z a benyom ásunk újra m eg újra -  
m ondta nem rég Lukas Vischer professzor, 
a neves reform átus teológus -  hogy 
„evangélikusok és reformátusok olyan  
közel állnak egym áshoz és mégis oly tá
vol vannak egym ástól... Megújuló erőfe
szítéseket teszünk, hogy szétválásunkat 
végre legyőzzük: de majdnem lehetet
lennek tűnik, hogy az egységhez vezető  
utolsó lépést m egtegyük."

A reformáció két ágának nagyobb 
egysége felé vezető mai útról szól az az 
új teológiai dokum entum , am elyet nem
rég tárgyalt m eg a Reform átus és az  
Evangélikus Világszövetség világgyűlé
se (Szöul, 1989 nyara -  Curitiba, 1990. 
február). Mindkét világgyűlés elfogadta 
a közös dokum entum ot, m egküldve azt 
tanulm ányozásra és cselekvésre vala
mennyi tagegyházának az öt világrész
ben. Ez a dokum entum  angol és német 
nyelven jelent m eg a világszövetségek  
közös kiadásában, Genfben: Towards 
Church Fellowship -  Aufdem Weg zűr Kir- 
chengemeinschaft (Az egyházközösség út
ján), 72 és 82. lap megrendelhető a két 
világszövetségnél. A dokum entum  tar
talm a a világszövetségek által kineve
zett, öt éven keresztül tanácskozó közös 
Evangélikus-Református Dialógus Bi
zottság munkájának (1985-1989) végső  
erem dénye. A bizottságot 17 ismert evan
gélikus és református teológus alkotta, 
James Torrance skóciai református pro
fesszor és e sorok írójának elnöklete alatt. 
1985 nyarától kezdve évenként egy-egy  
hetes közös munkát végeztünk a külön 
végzett munka mellett, m égpedig Genf
ben, Chicago-Techny-ben, és Drieber- 
genben (Hollandia): a záróülést, a közös 
munka végeredményének összegezését, 
Budapesten tartottuk.

1990. szeptember -  október

Jóllehet Európában m ár korábban 
létrejött a Leuenbergi Concordia (1975), 
amely megszüntette a hitvallási iratok 
kölcsönös elítéléseit és kimondta a szó
szék- és úrvacsora-közösséget és bár a 
legtöbb európai evangélikus és reformá
tus egyház aláírta ezt a megegyezést, a 
szorosabb közösség, a teljesebb egység 
m ég Európa számos részében is várat 
m agára. Észak-Amerikában évek óta 
folynak a tárgyalások egy hasonló m eg
egyezés elfogadására, jó eredménnyel. 
Ázsiában, Afrikában, Ausztráliában és 
Latin-Amerikában azonban (Indonézia 
és Etiópia kivételével) még szinte semmi 
sem történt, az evangélikusok és refor
mátusok között alig vannak kapcsolatok. 
Ebben a helyzetben kíván segítséget adni 
az új egység-dokumentum. Fő fejezetei a 
következők:

-  Bevezetés: a m ai helyzet rövid leírá
sa a világ különböző részeiben.

-  Közös hitünk: a két egyház közös 
bibliai-reformátori alapjai: lenyeges igei- 
tanításbeli egységünk leírása.

-  Úton az egyház-közösség felé: ez a 
fejezet bemutatja a két egyház között ki
alakult közösség különféle formáit. Ilye
nek: az egyházi únió (evangélikus és re
form átus gyülekezetek közös egyház- 
szervezetben, hitük, tradícióik, 
liturgiájuk megőrzésével, pl. N ém etor
szágban és Ausztriában), szószék- és úr
vacsora-közösség a  két egyház közt, kü
lön szervezetben, de közös teológiai 
m unkával és gyakorlati segítségnyújtás
sal a  diaszpóra-helyzetben, mint pl. ná
lunk M agyarországon a N agygeresdi 
Egyezség óta, vagy a mai Indonéziában, 
dialógus-közösség a két reformációi egy
ház között a teljesebb egység érdekében, 
-  ilyen folyamat jelentős eredm énye a 
Leuenbergi Konkordia Európában és a 
m ost folyó tárgyalások Észak-Am eriká- 
ban, végül -  a világ sok részében -  a 
közelebbi kapcsolatok teljes hiánya a két 
egyház között.

-  Egység a különbözőségben: talán a 
legfontosabb fejezet leírja a köztünk lévő 
lényeges egységet, de a m eglévő különb
ségeket is az ige- és szentségszolgálat, az 
egyház és az egyházi hivatal értelmezé
sében, az egyház világban végzendő bi
zonyságtétele, missziója és szere
tetszolgálata vonatkozásában; részlete

sen szól az ún. „nemteológiai" elválasztó 
faktorokról, amelyek a történelem során 
kialakult eltérő tradíciók, szervezeti for- 
mák, istentiszteleti rendek, az eltérő 
nyelv, a nemzeti-nemzetiségi különbsé
gek és a „szektás kísértés", az önelégült
ség és elkülönülés lelkülete. A legtöbb 
esetben ez utóbbiak a fő akadályok az 
igazi egyház-közösség kialakulásában.

-  Ajánlások az egyházaknak: ebben a 
zárófejezetben tizenöt konkrét javaslat 
következik, milyen döntések és gyakor
lati lépések segíthetik elő az igazabb, tel
jesebb közösség m egvalósulását a két 
testvéregyház között. Kár, hogy nem 
idézhetjük őket szó szerint!

Végül, egy m ondat a teológiai doku
mentum előszavából: „N agyra értékel
jük közös reformációi örökségünket és bí
zunk abban, hogy az nemcsak evangéli
kus-reform átus viszonylatban, hanem az 
egész ökumenikus mozgalmon belül is 
fontos, dinamikus szolgálatot végez".

Világ-csúcstalálkozó a gyermekek
jogairól és az egyházakról

A világ hetvenegy vezető államférfia 
kötelezte el magát szeptember 30-án 
New Yorkban aláírásával a  gyermekek  
jogainak, életének és egészségének vé
delmére. Az Egyesült Nemzetek Szerve
zetének égisze alatt, országaik nevében 
tízpontos világ-programot fogadtak el a 
ma élő több mint 3 milliárd gyerm ek és 
fiatalkorú védelmében. Hiszen ők az em 
beriség legszebb és legdrágább kincse, ők 
az emberiség jövője is, -  de ők a  legvéd
telenebbek is a m odern társadalomban. 
Átlagban 40 ezer kisgyermek hal meg napon
ként ezen a földön, akiknek az élete m eg
menthető lenne a világ fegyverkezési ki
adásainak egy napi összegével (2,5 milli
árd dollár). Gyermekek az áldozatai a 
legembertelenebb szenvedéseknek, ők 
éheznek, halnak meg mai háborúkban és 
menekült-táborokban, áldozatai az ille
gális gyermekmunkának a világ sok or
szágában. Sorsukért különleges felelős
ség nehezedik ma a világ vezetőire, tör
vényhozóira és gazdasági hatalmasaira.

De az egyházakra is, mindenütt a 
világon! Gondoljunk Jézus igéire a gyer
mekekről, a „legkisebbekről" közöttünk, 
az egyházak, a gyülekezetek, a hívő em
berek segítsenek legyőzni a kétségbeejtő 
ellentmondást a szép szavak, meghatott 
érzések és a „realitások kényszere", az 
önző és szűkkörű érdekek között! A 
Lutheránus Világszövetség felhívta a vi
lág kormányait és egyházait, hogy adja
nak elsőbbséget a gyerm ekek jogainak, 
életük védelmének, lelki-szellem- 
i nevelésüknek, -  különösen is a „harma
dik világban". A LVSZ és az Egyházak 
Világtanácsa együtt fordultak az Egye
sült Nemzetek szervezetéhez, hogy ez a 
program ne maradjon m eg a jó szándék- 
nál, és elsősorban a fegyerkezés korláto-
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zasával szabadítsanak föl milliárdokat a 
világ kormányai a gyermekek jogai, élete 
védelmére.

M iről tanácskoztak Európa  
teológusai Drezdában?

Rendkívüli esemény volt a 3. Euró
pai Teológus Kongresszus, amelyet szep
tember utolsó hetében rendeztek m eg  
350 teológus részvételével az utolsó nap
jait élő NDK-ban. Előzőleg Zürich és Bécs 
voltak ilyen, jórészt protestáns teológu
sokat összegyűjtő, európai találkozó 
vendéglátói.

Vajon miről tanácskoztak Európa 
neves teológusai, professzorai a keleteu
rópai sorsfordulót jelentő 1990-es eszten
dő vége felé Drezdában? Első pillantásra 
eléggé elvont dogmatikai szakkérdésről: 
„Sola Scriptura -  A reformátort Szentírás- 
alapelv a szekularizált világban". De ham a
rosan megmutatkozott, hogy a kong
resszus rendezői jól választottak. Ma 
Európában -d e különösen Közép-Keleteuró- 
pában -  irányt adó lelki-erkölcsi-szellemi au
toritásra van szükség a legnagyobb mérték
ben, és ez Isten dinamikus igéje a Szent
írásban! Az egyházak a szekularizált 
Keleten és Nyugaton éppen a Szentírás 
igéjével adhatnak a legnagyobb segítsé
get a belső krízisbe került millióknak a 
kor kérdéseiben.

Igaz, hogy Johannes Hempel drezdai 
evangélikus püspök nagyon sötét képet 
adott a keletnémet helyzetről. „Mi nem  
vagyunk többé keresztyén, hanem csak  
egy nehezen definiálható, keresztyén- 
ség-utáni ország" -  m ondta. A z emberek  
háromnegyede nem a Szentírás, hanem a 
saját belátása szerint alakítja a m aga éle
tét. „Hétköznap a  Biblia nélkül -  ez a 
valóság!"

Igaz, hogy számos kritika is elhang
zott a reformátori Szentírás elv ellen. Me- 
iering leydeni egyetemi tanár a Biblia tör
ténetkritikai szemlélete alapján annak  
történeti korlátáit, ellentmondásait emle
gette. Paulsen hamburgi professzor a bib
liai szöveg és Isten igei üzenete közötti 
„feloldhatatlan feszültséget" hangoztat
ta. Honecker bonni teológus arra m utatott 
rá, hogy sok mai szociáletikai dönté
sünkben (embrió-kutatás, gén-technika, 
nukleáris technika) hallgat és nem ad se
gítséget a Szentírás.

Ennek ellenére a résztvevők jelentős 
része Jörg Baur göttingai szisztematikus 
pozitív álláspontját fogadta el: az evangé
likus keresztyénség a Szentírás feltétlen au
toritásán áll, vagy elbukik. M ert egyedül a 
Biblia töri m eg „az ember monológját 
önmagával". Keletnémet résztvevők ar
ra utaltak, milyen hatása volt a Szent
írásnak, a „bibliai léleknek", az NDK  
sorsfordító eseményeiben (Hempel püs
pök: „Revolution mit dér Bibéi").

Bár ez a kongresszus nem jutott el 
egységes, közös állásfoglalásra, az egy
hetes dialógus hatása bizonyosan szétsu- 
gárzik majd az egyházakra. Az evangéli
um tartalma és tekintélye elsősorban a 
közép-keleteurópai egyházak döntő  
hozzájárulása lehet a jelenlegi m ély tör
ténelmi átalkulásban.

Hírek Ausztria egyházaibó l

Október első napjaiban rendezték 
meg Bécsben a Dunamenti egyházak első 
regionális konferenciáját. A találkozó há
zigazdája D. Dieter Knall bécsi evangéli
kus püspök volt. Németországból, 
Ausztriából, M agyarországról, Cseh
szlovákiából, Lengyelországból, Romá
niából és Jugoszláviából harminc delegá
tus vett részt a kétnapos tanácskozáson. 
M egvitatták az egyházak szerepét az új
jáalakuló Európában és azt, hogyan se
gíthetik egym ást a Duna-régió új kihívá
sai között.

Október közepén ünnepelte har
mincéves fennállását a bécsi Bornemisza 
Péter Társaság, az Ausztriai Evangélikus 
Egyház M agyar Lelkigondozó szolgála
tának kulturális szervezete. Ünnepi hála
adó istentiszteletet és nemzetközi irodal
mi estet tartottak Bécsben, de Salz
burgban, Innsbruckban, Linzben, 
Klagenfurtban, Grazban, Alsóőrön (Un- 
terw art) és Őrszigeten is voltak ünnepi 
előadóestek. A bécsi fő ünnepségen az 
osztrák művelődési miniszter, Bécs fő
polgárm estere és szám os m agyar író vett 
részt, többek között Erdélyből is.

Ugyanebben a hónapban emlékez
tek meg a szomszédban Dieter Knall püs
pök 60. születésnapjáról. INaldheim ál
lamelnök méltatta érdemeit az egyház 
szociális munkájában és a dunamenti 
egyházak közti hídépítésben. Dr. Gustav 
Reingrabner burgenlandi szuperinten
dens ünnepi beszédében a missziót, a 
gyülekezeti diakóniát, az evangélizációt 
és a közéletben való aktív jelenlétet jelöl
te m eg a legfontosabb mai feladatoknak.

A bécsi Evangélikus Teológiai Fakul
táson Reingrabner szuperintendens az 
egyházjog professzora lett. Az idei első 
egyetemi félévre dr. Pásztor János refor
m átus professzort hívták m eg vendége
lőadások tartására az egyetemen.

Az új szov jet  vallásü gy i törvény

A  szovjet parlament október elsején 
341 szavazattal 1 ellenében elfogadta az 
új vallásügyi törvényt, am ely 70 év óta 
először mondja ki, hogy minden vallás 
egyenjogú, és az államnak nem szabad 
beavatkozni a vallás, az egyházak ügye
ibe. A tövény megengedi, de nem teszi 
kötelezővé a szervezett hitoktatást az ál
lami iskolákban. Elismeri a vallási közös
ségek jogát saját egyesületek és szerveze
tek alakítására. Kimondja a jótékony célú  
adom ányok adómentességét, és megtilt
ja mind az ateista propaganda, mind a 
vallásos tevékenységek anyagi tám oga
tását az állam részéről.

II. Alexij pátriárka kifejezte örömét 
az új törvény hatálybalépése fölött. 
Egyúttal azt a reményét is, hogy minden 
állami iskolában megindul majd a hitok
tatás. Javasolta egy olyan egyházi szerve
zet létrehozását, am ely az elmúlt hét év
tizedben elvett, más célokra használt 
vagy tönkrement templom ok helyreállí
tásával foglalkozik.

Az egyházak az  A m erikai Egyesült 
Á llam okban

Az Egyesült Államok legújabb egy
házi évkönyve (1990) szerint a lakosság 
58,7 százaléka, öszesen 145, 4 millió hívő 
tartozik a 219 vallási közösséghez. Ösz- 
szességében folytatódott ugyan a lassú 
csökkenés, viszont kisebb növekedés je
lentkezett a római katolikusok és a kon
zervatív vallási közösségek létszámában. 

*

A legnagyobb lélekszámú vallási kö
zösség ma a római katolikus egyház 55 
millió hívővel. Együtt 42 millió hívőt 
számlál az Egyházak Nemzeti Tanácsa, 
amelyhez 32 protestáns és ortodox egy
ház tartozik.

Az Amerikai Evangélikus-Lutherá
nus Egyház (ELCA) nemrég egyesült két 
nagy evngélikus egyháztestből (LCA- 
ALC) és 5 millió 251 ezer hívőt számlál, 
a Missouri Synod konzervatív evangéli
kus egyháza nélkül. Ezzel az USA negye
dik legnagyobb egyháza.

Szem élyi v á lto z á sok  Európa 
egyházaiban

A német evangélikus-lutheránus 
tartományi egyházszövetség (VELKD) 
tavaly újra megválasztott vezető püspö
ke, D. Karl-Heinz Stoll, váratlan súlyos 
betegsége (agytum or) miatt lemondott 
vezető tisztségéről. Stoll püspök egyhá
zunk melegszívű barátja, Teológiánk 
tiszteletbeli doktora. Mindig támogatta 
egyházunk szolgálatát: az új Akadémia 
felépítésére és a Teológus Otthon kibőví
tésére egymillió márkát juttatott a német 
tartom ányi egyházak gyülekezeteinek 
kétéves gyűjtéséből. Tavaly őszi jelenléte 
Akadémiánk megnyitó ünepségein 
egyik utolsó nyilvános szereplése volt. A 
63 éves püspök távozása nagy veszteség. 
Amikor ma sokan olyan könnyen felejte
nek, gondoljunk imádsággal reá és csa
ládjára! A VELKD zsinata október köze
pén dr. Gerhard Müller braunschweigi 
püspököt, az ismert egyháztörténészt, 
választotta m eg a VELKD új vezető-püs
pökévé. Érdekessége volt a választásnak, 
hogy a másik püspökjelölt Ruth Rohrandt 
lelkésznő volt, aki azonban nem kapta 
m eg a szükséges szavazatszámot.

Új vezető-püspököt választottak a 
Szlovák Evangélikus Egyház gyülekeze
tei is a m ár 77 éves, egyházában sokat 
tám adott dr. fan Michalko püspök helyére. 
Az új „Generalbischof" a 71 éves Pavel 
Uhorskai, aki az egyedüli jelölt volt és a 
gyülekezetek 476 szavazatából 441 sza
vazatot kapott. Az ötvenes években több 
évet töltött börtönben, utána -  lelkészi 
szolgálatától eltiltva -  máig gyülekezeti 
kántorként szolgált. Uhorskai püspök  
vezetése alatt hamarosan összeül a Szlo
vák Evangélikus Egyház zsinata, hogy 
kidolgozza az egyházak teljesen m egvál
tozott helyzetének megfelelő, új evangé
likus egyházalkotmányt.

Új püspököt választottak a legésza
kibb (volt) keletnémet tartományi egy
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házban is. A Pomerániai (azelőtt Greifswal- 
di) Evangélikus Tartományi Egyház előző 
püspöke, dr. Horst Gienke, poltikai m aga
tartása miatt kényszerült lemondásra. 
Utódjául nagy töbséggel Eduard Berger 
meisseni szuperintendensei választották  
meg. Berger püspök mindvégig a szász 
tartom ányi egyházban végzett gyüleke
zeti lelkészi szolgálatot.

Véget ért a  róm ai p ü sp ök i zsin at

Befejeződött a római katolikus püs
pökök őszi zsinata, am elyet II. János Pál 
pápa hívott össze a Vatikánba. A  zsinaton  
236 püspök és 60 egyházi szakértő vett 
részt az egész világról. Tanácskozásuk  
témája ezúttal a  papi hivatás szám os mai 
kérdése volt.

A  püspöki zsinat elvetette azt a felfo
gást, hogy a papnőtlenség az egyik fő oka 
a paphiánynak a római katolikus egyház 
széles területein. A pápa egyértelműen  
elutasította a papi házasság gondolatát. 
Még abban az esetben is, amikor az egy
házban kiváló szolgálatokat végző, csa
ládos férfiak („viri probati") pappászen- 
telésének lehetőségéről esett szó.

A zsinat alatt közzétett és a  keleti-ka
tolikus („görögkatolikus") egyházakra  
vonatkozó új törvénykönyv viszont új
ból megerősítette ezekben a keleti-orto
dox rítust követő egyházakban a  papi 
házasság intézményét, mint az ősegy
házból szárm azó keleti tradíciót.

NGY

Levélrészlet
Pátkai J. Róbert evangélikus lel
kész a Magyarok Világszövetsége 
társelnöke nyugaton élő magyar 
vezető személyiségekhez intézett 
leveléből.

Mint a M agyarok Világszövetsége 
egy évvel ezelőtt m egválasztott társelnö
ké keresem fel soraimmal.

A Magyarok Világszövetsége lapja, 
a M agyar Hírek 1990. tizenegyedik szá
mában megjelent interjúmban így fogal
maztam: „A Magyarok Világszövetségé
be... a sorsvállalás vezérelt. Először m a
gamban kellett tisztáznom, hogy jó 
vagyok-e erre a feladatra, javára, haszná
ra lehetek-e a Világszövetségnek, szolgá
latára az egyesületeknek, szervezetek
nek, embereknek, tudom-e mások előtt 
igazolni, hogy a népünkkel való teljesebb 
sorsvállalást akarom ezzel a lépéssel ki
fejezni. Azt hiszem, még jobban kell tu
datosítani, mit akar a Világszövetség, s 
azt, hogy ez m ár többé nem egy felülről 
az emberekre kényszerített szervezet. 
Érezze minden magyar a világban, hogy 
övé ez a szervezet, amely keretet és lehe
tőséget ad a magyarság vállalására. Én 
erre törekszem..."

S ez a törekvés adta kezembe a tollat, 
hogy magyar testvéreinkhez forduljak 
szerte a világban, visszatekintve egy 
hosszú útra, s előretekintve a jövőre a

M agyarok Világszövetsége 1991-ben 
összehívandó rendkívüli közgyűlése, az 
1992-re meghirdetett M agyarok 111. Vi
lágtalálkozója felé.

Mindnyájan tudjuk: a tizenöt és fél- 
milliónyira becsült m agyarságnak ma 
csupán kétharmada él M agyarországon. 
M ostoha volt Közép-Kelet-Európában a 
történelem. H ogy csak a legutóbbi évszá
zadról szóljunk, ilyen v ag y  olyan form á
ban külföldre kényszerítette, más álla
mok lakóivá, állam polgáraivá tette a m a
gyarság egyharm adát. Ennek több mint 
kétharmada a szom szédos országokban  
él nemzeti kisebbségként, a többi „diasz
pórában" N yugaton.

Az első kísérlet a külföldön élő m a
gyarság és az anyaország kapcsolatának 
alakítására a M agyarok Világkongresz- 
szusának összehívása volt 1929-ben. 
H osszú szünet után, 1938-ban követte a 
M agyarok II. Világkongresszusa, mely 
létrehozta a M agyarok Világszövetségét. 
Az akkor elfogadott alapszabály így fo
galm azta m eg a szövetség célját:

„Támogatni minden olyan munkát, 
m ely arra irányul, hogy a külföldön élő 
m agyarok között a m agyar nyelvet és 
kultúrát m egőrizze és fejlessze, az össze
tartást ápolja, az óhaza és a külföldi m a
gyarság között a kapcsolatokat erősítse, 
a külföldi m agyarok életét és a  külföldön 
elért eredm ényeit figyelemmel kísérje."

Amikor ötven év m úlva öszeült a 
M agyarok Világszövetsége jubileumi 
ülése, joggal emelte ki a múlt, jelen és 
jövő szerves összetartozását, valam int az 
újat akarás -  az értékek őrzését is szolgá
ló megújulás -  igényét. Az egyik előadás 
felvetette: „itt az ideje, hogy összhang
ban az 50-es évek m agyarországi politi
kájának erőteljes és jogos bírálatával, ne 
tagadjuk m eg az elismerést a dem okra
tikus emigráció korabeli álláspontjának 
igazától a  Rákosi-rendszer torzulásaival 
szem ben." Az eredeti célkitűzés -  bővül
ve a nemzetiségi sorban élő m agyarság
gal való kapcsolatfelvétel igényével -  sok 
m egpróbáltatás, a m agyar-m agyar kap
csolatoknak a II. világháború alatt, majd 
az 1956-os forradalmat ill. szabad
ságharcot brutálisan m egtorló évtized  
után, feszült légkörben előállt újabb 
visszaesését követően: életben m aradt. 
És most új medret keresve, am olyan bú- 
vó patakként, felszínre bukkant. A M a
gyarok Világszövetsége -  mintegy új he
lyét az új helyzetben m egtalálva -  nagy  
mértékben hozzájárult Váci Mihály költő 
1969-ben m egfogalm azott tételének va
lóra váltásához:

„A  szórványm agyarság nyelvi m eg
m aradásáért küzdeni egyetemes és em 
beri teljesítmény. Ezért minden m agyar 
írónak és felelős embernek m eg kell tenni 
legalább annyit, amennyi m a lehetsé
ges."

A M agyarok Világszövetsége mint 
háttérintézm ény szervezte az anyanyel
vi m ozgalm at, melynek eremdényeit -  
bírálattól nem mentes véleményében -  
Borbándi Gyula is elismerte a M agyar 
Emigráció Életrajza 1945-1985. című  
könyvében, utalva arra is, hogy a m ozga
lom „lehetőséget adott külföldön élő m a

gyar szakembereknek rendszeres talál
kozókra és hazai kartársaikkal való esz
m ecserére..."

Ezekből a  találkozókból fejlődött ki 
a M agyar Fórum , a  M agyar Értelmiségi 
Találkozók Védnöksége, melynek első 
rendezvénye „A szórványm agyarság  
helyzetét kutató konferencia" volt, s az
óta m ár túl van a huszadik találkozó 
(könyvtárosok, közgazdászok, orvosok, 
zenészek, műszaki és term é
szettudom ányi szakemberek, történé
szek) szervezésén.

Ezekben az években (1978-88) a Vi
lágszövetség megélénkült tevékenysége, 
melyhez hozzátartozik a számos -  a m a
gyar kultúrát, a m agyar nyelvet, a m a
gyar hagyom ányokat megőrizni s a fiata
labb generációkra átörökíteni törekvő -  
egyesülettel kialakított, fenntartott kap
csolat, jórészt a nyugati m agyarságra  
korlátozódott, a szom szédos országok
ban élő magyarok sorsa kim aradt érdek
lődési, tevékenységi köréből. Érthető, 
hogy a  sok külföldön élő m agyart, m a
gyar szervezetet ez is távol tartotta a M a
gyarok Világszövetségétől. Ahogy Ju
hász Gyula akadémikus, a M agyarság
kutató Intézet igazgatója
megfogalmazta: „A m agyar közvéle
m ény érdeklődésének homlokterébe ke
rült az elmúlt években a szomszédos or
szágokban élő m agyarság élete, nemzeti
ségi léte, gondjai. Azt is mondhatnánk, 
hogy bizonyos értelemben a magyar 
nemzetiségek problémái „uralkodó esz
m évé" vált a hazai és a világban élő m a
gyar értelmiség gondolkodásában egya
ránt. Ebből fakadóan egyre nagyobb az 
igény a M agyarok Világszövetségével 
szemben is, hogy figyelme terjedjen ki a 
szomszédos országokban élő m agyarok
ra is."

Jogos volt az igény, s bár -  mint jóné- 
hány ismert esemeny bizonyítja -  a nem
zetiségi kérdés Közép-Kelet-Európában  
továbbra is a legkényesebbek közé tarto
zik, a M agyarok Világszövetsége m eg
alakulásának ötvenedik évfordulója al
kalmából rendezett ünnepi ülésen -  ro
mániai m agyarok kivételével -  ott voltak 
a szomszédos országok magyarságának  
képviselői is, s az 1989-ben rendezett 
közgyűlés, amelyen az 1989. évi II. tör
vénynek megfelelően a Világszövetség 
mint „önkéntesen létrehozott, önkor
m ányzattal rendelkező szervezet" újjá
alakult, új alapszabályt fogadott el, s új
jáválasztotta a szövetség vezető testüle
téit, s azokba m ár bekerültek a 
szomszédos Csehszlovákia, a Szovjet
unió, Jugoszlávia és Ausztria magyar 
szervezeteinek képviselői is. A hatvan ta
gú választm ány egyharm ada külföldön 
élő magyarokból áll, három helyet fenn
tartottunk az erdélyi m agyarság képvise
lőinek. Az új alapszabály az 1938-ban 
elfogadott alapszabályban foglalt elvek 
és célkitűzések kiteljesítésével fogalmaz
za m eg az adott történelmi helyzetben a 
Világszövetség feladatait.

„A Magyarok Világszövetsége fel
adatának tekinti a külföldön nemzeti ki
sebbségben, valamint szétszóródásban 
élő magyarság összefogását és támogatá
sát, állást foglal helyzetük és fejlődésük
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kérdéseiben, elősegíti a M agyarország
gal való kapcsolatok kiépítését és erősíté
sét, összhangban az Emberi Jogok Egye
temes Nyilatkozatával. Támogatja és épí
teni kívánja a magyar nemzeti 
kisebbségek és a többségi nemzetek kö
zötti kölcsönös megbecsülést és jó vi
szonyt. Szorgalmazza, és segíti, hogy a 
határokon túl élő magyarság legyen 
összekötő erő az országok, a népek kö
zötti kölcsönös megértés előmozdításá
ban."

Különösen örvendetes, hogy a kö
zelmúltban megalakult Kárpátaljai M a
gyar Kulturális Szövetség alapszabálya 
kimondja:

„A Szövetség segíti a m agyar kultu
rális egyesületek tevékenységét... kap
csolatot tart fenn a M agyarok Világszö
vetségével, a velünk azonos elveket valló 
külföldi magyar társadalmi, kulturális 
szervezetekkel."

Ennek megfelelően a Kárpátaljai 
Magyar Kulturális Szövetség 1989-ben, a 
Csehszlovákiai Magyarok Demokrati
kus Szövetsége 1990-ben együttm űködé
si megállapodást írt alá a M agyarok Vi
lágszövetségével; tagként belépett a Vi
lágszövetségbe a H orvátországi 
Magyarok Szövetsége, az Ausztriai M a
gyar Független Kultúregyesületek Szer
vezete. S bár az ismert okok miatt a Vi
lágszövetség választott testületet nem  
tartják jelenleg célszerűnek szorgalm az
ni a romániai m agyarok szám ára fenn
tartott választmányi helyek betöltését, 
tagként jelentkezett a Világszövetségbe a 
Romániai Magyar Kisgazdapárt.

Az elmúlt években sok minden m eg
változott a Világszövetségben, ami alig
ha történhetett volna m eg, ha nem követ
keznek be korszakalkotó változások M a
gyarországon. H add idézzem a haza 
bölcsének, Deák Ferencnek a kiegyezés 
előtt a Nemzethez írt hosszabb cikkének 
szívemhez közel álló néhány kezdő so
rát.

„Nehéz idők, vészes évek múltak el 
felettünk; végveszély szélén állott nem
zetünk, de midőn a gondviselés annyi 
szenvedéssel sújtott, m ásrészt erőt éb
resztett keblünkben, hogy m indent félre
téve egész életünkben a haza javára dol
gozzunk".

Úgy vélem elérkezett, vagy leg
alábbis közeledik az idő, am ikor minden 
magyar a világon úgy érezheti, hogy övé 
a Világszövetség, m ely keretet és lehető
séget ad a m agyarság vállalására. Ennek  
a folyamatnak jelentős lépése lehet 1992- 
ben a M agyarok III. Világkongresszusa, 
melynek összehívását a M agyarok Világ- 
szövetsége kezdem ényezte, s program já
ba illeszkedhet a M agyarok Világszövet
sége közgyűlése. Ez a közgyűlés dönthet 
az alapszabály értelmében a tagszerve
zetek, egyéni tagok szavazataival a Vi
lágszövetség jövőjéről.

A Világszövetség vezető testületéi
ben az elmúlt évben, s legutóbb az elnök
ség és a választmány ülésén jelentős vál
tozások következtek be. Az eddigi főtit
kár, Randé Jenő úgy vélte, hogy a 
felgyorsult fejlődés olyan további válto
zásokat követel meg a Világszövetség

munkájában, amelyek m egvalósításához 
fiatal, az új követelményeknek minden 
szempontból megfelelő, kezdeményező 
vezetőkre van szükség. A Világszövetség 
választm ánya 1990. június 21-23-i ülésén 
tudomásul vette a főtitkár nyugalomba 
vonulási szándékát, s az 1991-ben tartan
dó rendkívüli közgyűlésig Komlós Atti
lát, a budapesti Reformátusok Lapja fő- 
szerkesztőjét bízta meg a főtitkári teen
dők ellátásával. Komlós Attila 43 éves, 
jelentős nemzetközi tanpasztalatokkal 
rendelkezik, a Budapesti Református 
Theológiai Akadémián, majd ösztöndíj
jal az Egyesült Államokban folytatta ta
nulm ányait, ahol a Princetoni Theológiai 
Szemináriumban M aster of Theology tu
dom ányos fokozatot szerzett.

Bognár József elnök ugyanezen az 
ülésen bejelentette visszavonulási szán
dékát.

Ebben az esetben az elnöki teendő
ket felváltva a jelenlegi társelnökök: Do
bos László író, a pozsonyi M adách  
Könyvkiadó igazgatója (1968-69-ben a 
szlovák korm ány tagja), Juhász Gyula 
akadémikus, a budapesti O rszágos Szé
chényi Könyvtár főigazgatója, a M agyar
ságkutató Intézet igazgatója, és e sorok 
írója, Pátkai Róbert, a Brit Lutheránus 
Egyháztanács elnöke, illetőleg Czine Mi
hály alelnök, a Budapesti Eötvös Loránd 
Tudományegyetem tanszékvezető egye
temi tanára látja el. A Választmány júni
us 23-i ülésén a Világszövetség tisztelet
beli elnökévé választotta Sütő András ro
mániai m agyar írót, aki megköszönve a 
megtiszteltetést biztosította a Világszö
vetséget, hogy egészségi állapota javulá
sával aktívan részt kíván venni a szövet
ség munkájában.

Az elmúlt egy év alatt m eggyőződ
tem  arról, hogy ezt a szolgálatot, amelyet 
vállaltam , az egyetem es m agyarság ér
dekében szükséges végezni. Megerősí
tett ebben az az élmény, amit az ez év  
júniusában tartott választm ányi ülés 
után Kárpátalján szereztem, ahová a 
Kárpátaljai M agyar Kulturális Szövetség 
hívta m eg a M agyarok Világszövetsége 
Választm ányának tagjait.

Az a megtiszteltetés ért, hogy a Ve- 
reckei-hágón ökumenikus istentisztele
ten prédikációt mondhattam , amelyben 
elhangzottak ezek a szavak:

„M a vasárnap van. Ünnepet ülünk. 
M indannyiunk szám ára különleges, él
m ényszerű, elmét, szívet, egész emberi
ségünket m egrázó ünnepet. A  Kárpátok  
szent bércén, VERECKE HÁGÓJÁN a 
term észet templom ában vagyunk. Ez a 
hely, ahol állok, az akkor, közel 1100 esz
tendővel azelőtt Istentől nékünk adott 
ország szószéke. Itt csak remegő térddel, 
levett saruval lehet prédikációt mondani. 
Itt csak lehajtott fővel lehet emlékezni, 
kell fogadalmat tenni, szövetséget kötni. 
A magyarok világszövetségét, a mondat 
minden szavára hangsúlyt téve. Am o
lyan vérszerződést, amelyet imár nem  
hét vezér, hanem hét egymástól elkülöní
tett egységben élő m agyar közösség köt 
egymással. Értem ezalatt a kicsi hazában 
élőket, majd az Ausztriában, Csehszlová
kiában, Kárpátalján, Romániában és Ju
goszláviában, végül pedig a világ min

den kontinensén szétszórt m agyarokat, a 
nemzethez tartozókat. Isten akarja, hogy 
egymással törődjünk! Isten akarja, hogy 
egym ást szeressük!..."

Úgy vélem , am ikor kiszélesedett a 
demolcrácia felé vezető út M agyarorszá
gon, jogosan hívom fel a világ minden 
táján élő m agyarokat, nyilvánítsanak vé
leményt arról, hogyan, miként, milyen 
vezetőséggel dolgozzék majd a jövőben 
a gyökeres változásokon átmenő M agya
rok Világszövetsége, amelynek sorsáról a  
jövőben nem felsőbb szervek döntenek, 
(bár állami tám ogatásra tevékenysé
günkhöz továbbra is számítunk) hanem  
a tagok állásfoglalása, szavazata. Emlé
keztetek a Magyarok Világszövetsége 
Választmányának az elmúlt év decembe
rében a világ minden magyarjához inté
zett üzenetére:

„A  M agyarok Világszövetsége Vá
lasztm ánya 1989. decem ber 14-i üléséről 
azzal a felhívással fordul a hazánk terü
letén kívül élő m agyarokhoz, az ott m ű
ködő m agyar egyesületekhez és szerve
zetekhez, hogy a Világszövetség új alap
szabályának ismeretében vállalják a 
tagsággal járó kötelezettségeket, és élje
nek a tagságot megillető jogokkal..."

Hadd tegyem hozzá, így szerzik 
meg az egyének, egyesületek és szerve
zetek a  jogot arra, hogy a további útról, a 
további szükséges, minden bizonnyal jó
irányú fejlődésről döntsenek. Ezért for
dultam levelem címzettjeihez. Gondola
taimat igyekezvén töm örre fogni, sok
mindent nem volt alkalmam részletesen 
kifejteni. Amennyiben további informá
ciókra van szükség, kérem forduljanak 
hozzám, vagy a Magyarok Világszövet
sége megbízott főtitkárához, Komlós At
tilához (1068. Budapest, Benczúr utca 
15.).

Budapest, 1990. augusztus 27.
Tisztelő köszöntéssel:

Pátkai Róbert

MAGYAROK
VILÁGSZÖVETSÉGE

1989. október

Pátkai Róbert: Tézisszerű 
reflexiók

Magyarország és a nyugati
magyarság viszonyáról.
Tételesen: „A nyugati magyarsággal 

való kapcsolattartás tapasztalatai az elmúlt 
években, javaslatok, tennivalók."

1. A kapcsolattartás elkerülhetetle
nül kiszolgáltatott részévé vált az állam  
és a pártapparátusnak. Részleges ered
mények ellenére is bizalmatlanság jelle
mezte.

2. A MVSz ne keveredjen a politikai 
helyzet aprióri logikai elemzésébe, ti. így
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pártpolitikai szintre kerül. Ez jelentse azt 
is, hogy politikai pártok ne képviseltes
sék m agukat a Világszövetségben. Az Al
kotm ány 3. paragrafusa tagságról és nem  
delegátusokról beszél.

3. A nyugati m agyarság sorait is a 
hazai politikai gyakorlat differenciálja. 
Az otthoni demokratikus pluralizm us 
áttevődik az em igrációra is. Ez bontja a 
tradicionális politikai em igrációt, de 
ugyanakkor utat nyit a  haza érdekét né
ző cselekvésre.

4. A megújulás folyam tában lévő 
MVSz szám ára új öntörvénye (alapsza
bálya) és független társadalm i jellege kell 
legyen az egyedüli kiinduló alap. Az ezt 
m egelőző múlt ismételt analízise szük
ségtelen. Felesleges energiát von el fon
tos, de facto feladatok v á llalásától.

5. H angsúlyozni kell az egyetemes 
m agyarságszolgálatot. Ennek vonzásá
ban az Anyanyelvi Konferenciával, M a
gyar Fórumm al és esetleges más szolgá
lati ágakkal való egységet úgy, hogy  
mindezek maradjanak a MVSz égisze 
alatt.

6. Sürgősségi feladat a tagtoborzás 
elindítása. Annak kettős, szervezeti és 
m agánszemélyeket érintő vonatkozásá
ban. Szövetségünk ereje elkötelezett m a
gyarok részvétele. Ugyanakkor rugal
m asan, a helyi adottságot m esszemenő
en figyelembe véve kell kezelni a tagság  
és a tagdíj viszonyát.

7. A M agyarok Világlapja, a „M a
gyar Hírek" létfontosságú sajtóorgánu
m a a MVSz-nek. Egyensúlyhiányt jelent 
a csak hazai szerkesztőgárda. Javaslandó  
a kiterjesztés, esetleges hazai változtatás 
is, az újság profiljának átgondolása.

8. A M agyar Rádió külföldi m agya
rokat elérni próbáló részlege is átgondo
lást kíván. Kérdéses: mennyire felelős
sége ez a Világszövetségnek. M értékadó 
vélemények szerint az adások technikai
lag hatástalanok. Szakemberek tanácsát 
kell kérni.

9. A Szám vizsgáló Bizottság egyik  
(behívott) tagja legyen egy külföldi m a
gyar közgazdász.

„Nem
vagyok

megrögzötten
pesszimista”

Visser't Hooft utolsó 
interjúja

Öt évvel ezelőtt (1985.]úl. 4.) halt 
meg az Egyházak Világtanácsának 
első főtitkára. 1948-1966 között töl
tötte be ezt a tisztséget. Idén 
(szeptember 2-án) lett volna 90 
éves. Halála előtt három nappal 
Gerhard Rein készített vele inter
jút. Visser‘t Hooft munkásságának

középponti témájáról, az egyház 
egységéről beszélgettek, különö
sen az őt akkor nagyon foglalkoz
tató kérdésről: az EVT és a római 
katolikus egyház kapcsolatáról. Az 
interjú szövegét a „Dér Überblick” 
c. német folyóirat 1985. szeptem
beri száma közölte.

Visser‘t Hooft Úr! Hová tűnt napjaink
ban az ökuménikus mozgalom mozgal
mi jellege?

Sokan kérdik ezt napjainkban és többnyire 
negatívan válaszolnak a kérdésre. Sokan 
gondolják, hogy az ökuménikus mozgalom 
elvesztette egykori erejét és ezért csalódot
tak. Ha reálisan akarunk válaszolni a kér
désre, úgy vélem, érdemes röviden szem
ügyre vennünk az ökuménikus mozgalom 
történetét.
Azzal a felismeréssel kezdődött az egész, 
hogy az evangélium és az egység ügye 
öszetartozik. Jól észrevehető ez a felismerés 
a 19. század nagy ifjúsági szervezeteiben 
és erőteljesen jelentkezett a missziói társa
ságok körében. A „Faith and Order" moz
galomhoz tartozó Brent amerikai püspök le 
is vonta mindebből a következményeket: 
magának az egyháznak kell kezébe vennie 
saját egysége ügyét. Ezt követően Söder- 
blom svéd érsek különösen azt hangsúlyoz
ta, hogy az egyház csak Jézus egyetlen egy
házaként töltheti be szerepét a nemzetek 
áetében és a nemzetközi életben. A totális 
államok egyházainak küzdelme szintén 
hozzájárult az egyház egysége szükségsze
rűségének jelentőssé tételéhez. Erre adott 
választ 1939-ben az amsterdami ifjúsági 
konferencia.
Figyelemreméltó, hogy a háború idején az 
ökuménikus mozgalom nem gyöngült, ha
nem megerősödött. William Temple Can- 
terbury érseke, 1942-ben, a szörnyű máso
dikvilágháború kellős közepén Canterbury 
hatalmas katedrálisában kijelentete, hogy 
az ökuménikus mozgalom századunk leg
jelentősebb eseménye. 1945-ben, Stutt
gartban sor kerülhetett arra a megbékélést 
kifejező (és nem miként a németek mondják 
búnvalló) nyilatkozatra, amely lehetővé 
tette 1948-ban az Egyházak Világtanácsá
nak megalapítását. A Világtanács 1954- 
ben Evanstonba, 1961-ben Új-Delhiben 
világtávlatúvá vált. Csatlakoztak a keleti 
ortodox egyházak, csupán a katolikus egy
ház maradt kívül. A II. Vatikáni zsinat 
alkalmával azonban ők is kimondták, hogy 
az ökuménikus mozgalomhoz szeretnének 
tartozni. 1968-ban, Uppsalában, oly mó
don nyilatkoztak katolikus részről, hogy az 
a benyomásunk támadt, hogy a katolikus 
egyház is taggá válik. Ezt az időt tehát a 
nyitott ajtók idejének tekinthetjük.
Most azonban új korszakba léptünk. Nehéz 
kihívások idejébe. Többé nem arról van szó: 
készek-e az egyházak az egységre? -  ha
nem: képesek-e az egyházak az egységre? 
Talán így is fogalmazhatunk: az egyházak 
egységre való képessége még nem vált elég
gé nyilvánvalóvá. Amikor Jérome Hamer, 
most Hamer kardinális, 1971-ben Adis- 
Abebaban bejelentette, hogy a katolikus 
egyház nem lesz a világszövetség tagja, 
nyilatkozatát valamennyi egyház válságá

ra hivatkozva indokolta. Mindenek előtt 
saját egyházának válságára utalt. Gondolt 
azonban a többi egyházra is. Megoldották-e 
saját körükben a nehéz kérdéseket? A faji 
kérdést, a kulturális különbözőségeket, a 
nők törekvéseinek problémáit, az ifjúsággal 
kapcsolatos nehézségeket? Sajnos csak ne
gatív válasszal szolgáltak legtöbben. Ezt 
mondták: örömünk korai volt. Ezt mond
ták: majd ha más, nehezebb problémánkat 
megoldottuk, majd akkor foglalkozhatunk 
az egyház egysége kérdésével. Figyelmen 
kívül hagyták azonban, mennyire össze
függ a két dolog. Most tehát az a kérdés, mit 
mondunk. Azt, hogy az igazi ökuméne csak 
akkor valósulhat meg, ha valamennyi belső 
problémánkat száz százalékig megoldot
tuk. Vagy azt mondjuk, amit nézetem sze
rint mondanunk kell: foglalkozunk nehéz 
belügyinkkel, azért közben mégsem té
vesztjük szem elől az egység nagy célját. 
Hadd tegyek egy kis megjegyzést még más 
szempontból is. Az ökumenében sokkal 
könnyebb adni mint elfogadni. Az egyhá
zak így szólnak egymáshoz: annyi mindent 
adhatok neked. Pedig ezt kellene mondani
uk: kérlek, tulajdonképpen nagyon szegény 
vagyok és szükségem van segítségedre. Te
hát az a veszély fenyeget bennünket, hogy 
jelenleg a szavak ökumenéjét éljük, szép, 
udvarias szavakat mondunk egymásnak, 
de nem kerül sor konkrét akciókra. Sajnos 
a pápa utazásai sem vezettek konkrét akci
ókhoz. Mégse vagyok megrögzötten 
pesszimista. Különösen két olyan terüle 
tét látok, ahol sok minden felgyorsult Az 
első a teológia. Szinte hihetetlen, ahogyan 
különböző egyházak teológusai ma egy 
mással beszélnek, ahogyan egymástól ta
nulnak és együtt törnek előre.
Azután a helybeli ökumenékról kell elmon
danom, hogy sok minden történik, szó 
sincs arról, hogy emberek megfeledkeztek 
volna az ökuméne ügyéről. Ellenkezőleg: 
nyugodtan tovább foglalkoznak vele.

Vajon erösítette-e századunk válsága az
ökuménikus mozgalmat?

Igennel kell válaszolnom. Két nagy példa. 
Az egyik az egyház küzdelmei, és nemcsak 
Németországban. Az a hatalmas kihívás, 
amellyel az egyházaknak szembe kellett 
nézniük, önmaguk jobb megértéséhez veze
tett. Soha ennyire nem ismertük fel, hogy 
az evangélium lényegével milyen szorosan 
függ össze az egyház és a közösség. A másik 
példát a második világháború szolgáltatja. 
Elég, ha csak egy pillantást vetünk az 
1918-19. körüli helyzetre s máris látható, 
hogy akkor képtelenek voltak egymással 
szót érteni az egyházak. Ehhez viszonyítva 
csak hálával gondolhatunk arra, hogy 
mennyire más módon, más szellemben ke
rült sor erre a második világháború idején. 
Az egyházi kapcsolatok nem szűntek meg 
a háború folyamán sem. Elég, ha Bonhoef- 
fer példáját említem.

A német egyház az ökumenének köszö-
heti-e végső soron fennmaradását?

Túlzás lenne a kérdésre akár igennel, akár 
nemmel válaszolni. Úgy vélem, az egész 
egyházra kell gondolnunk. Az egyház mai 
helyzete sokkal rosszabb lenne, ha nem , 
bontakozott volna ki az ökuménikus moz-  
galom.
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Ön azt mondta magáról, hogy nem meg
rögzött pesszimista. Nem idéz elő mégis 
csalódást, hogy a Világtanácsot kezdet 
kezdetétől erősen foglalkoztató rassziz
mus nem szűnt meg, sőt a felszínen van, 
hogy az újonnan feltörő nacionalizmus 
rasszista elemeket tartalmaz?

Ezzel nem értek egyet. Kifejezetten úgy 
találom, hogy a rasszizmus tekintetében az 
ökuménikus mozgalom keretében egyező 
vélemény alakult ki. Ez egyike azon pon
toknak, amelyek tekintetében figyelemre- 
méltóan azonos nézet alakult ki. Gondoljon 
csak arra ami az evangélikusoknál történt, 
s ami még különösebb, a szélsőséges refor
mátusok körében, akik egy bizonyos ideig 
megpróbálták az apartheidet valamelyest 
teológiailag védelmezni, és most már tilta
koznak ellene. A néhány, még apartheidet 
támogató egyház már teljesen elszigetelő
dött.

Hiszi- e Ön, hogy a felszabadulás jelsza
va olyan jelszó, amely jelentős szerephez 
jut az ökumenében?

Minden bizonnyal, azonban csak akkor, ha 
nem izoláljuk, ha nem képzeljük azt, hogy 
az evangéliumban másról sincs szó, mint 
felszabadulásról. A felszabadulás mind jé
zus, mind Pál apostol igehirdetésében szó
hoz jut, de mindig bizonyos öszefüggésben. 
jézusnál az eljövendő Isten országa ösze- 
függésében szerepel, amikor mindenkit ér
telmének megújulására szólít fel. Tehát biz
tosan felszabadulásról van szó, amikor 
nem tétlenkedünk, hanem fontos feltételek
nek teszünk eleget.

Ezek szerint Ön a felszabadulást és az 
evangéliumhoz való kötöttséget össze- 
tartozónak tekinti?

Igen, minden bizonnyal.
Olykor az a benyomásom, hogy az öku
ménikus mozgalom és az egyházon belül 
jelentkező emancipációs törekvések 
azonosak voltak s ma is azonosak. Elfo
gadja ezt Ön?

Azt hiszem, ha jól látom -  noha személye
sen nem vehettem részt egészségi állapo
tom miatt- Vancouverben mindez félreért
hetetlenül kifejezésre jutott. Az emancipá
ció kérdését az egyházban mindig azok az 
emberek teszik fel, nők és különböző fajtájú 
emberek, akik úgy érzik, hogy az ökuméni
kus mozgalmat foglalkoztatja az ő kérdé
sük, mert ott mindig felismerhetik a keresz- 
tyénség emancipációs vonásait. A  II. Vati
káni Zsinat tragédiája, hogy noha 
foglalkoztak az emancipáció dolgával, a pá
pama mégsem mondja ki ezt világosan.

Egy újfajta dogmatizmus kialakulásától 
tart a katolikus egyházban?

Nyilván, nyilván. Meg kell vámunk, hogy 
mi következik a katolikus teológusok és a 
katolikus legfőbb tekintély között létrejött 
nagy vitában. Örömmel figyelem, hogy né
hány egészen kiváló katolikus teológus 
nyíltan hangoztatja véleményét.

Egy különös összefüggésre szeretnék rá
mutatni. Hogy miről van szó azonnal 
felismeri Ön, amint Bonhoeffer nevét 
említem, hiszen nagyon szoros kapcso
latban áll vele. Dietrich Bonhoeffer ezt 
mondta egyszer: Csak annak, aki a zsi

dók ügyében fennhangon kiált, csak an
nak szabad gregoriánt is énekelni. Ön 
Uppsalában -  és itt látom az összefüg
gést -  a következőket mondta: azok a 
keresztyének akik nem törődnek a baj- 
banlevőkkel, éppen olyan eretnekeknek 
tekintendők, miként a valamely hitigaz
ságot elvető keresztyének. Lát itt valami 
összefüggést? Méghozzá ugyanazon a sí
kon?

Igen. És nézetem szerint valószínfileg ez 
teszi érthetővé, hogy miért Bonhoeffer az a 
szinte egyetlen háború előtti teológus, akit 
a mai fiatal nemzedék a szívébe zárt.

Helyesen látom-e, hogy életében 
Bonhoeffer és Berdjajev neve ismételten 
feltűnik? Tulajdonképpen miért? Hi
szen mindkettőjük egymástól nagyon el
térő kultúra hátteréből lép elő.

Igen, azonban Berdjajev szinte ugyanazt 
mondta, mint amit Ön Bonhoeffertől idé
zett. Nevezetesen azt, hogy a keresztyénség 
szempontjából minden materialista kér
désnek van egy idealista oldala is. És, hogy 
ezt a két területet nem szabad egymástól 
elkülöníteni.

Van egy olyan benyomásom, hogy Ön 
bizonyos értelemben mindig arisztokra
ta volt és most is az. Ugyanakkor azt is 
érzem, hogy Ön szocialista arisztokrata 
is lehetne. Érdekelték-e Önt a nyugatitól 
eltérő társadalmi formák jelenségei is? 

Egyértelmű igennel kell válaszolnom. 
Ugyanis nagyon korán kapcsolódtam a 
szocializmus bizonyos formáihoz. És szin
te valamennyi barátom, akivel az ökume
nében a szociális feladatok megoldásán fá
radoztunk, szocialista volt. A francia And- 
ré Philip, vagy a holland Patijn, vagy a 
kezdeti idők Niebuhrja (Niebuhr hosszabb 
ideig aktív szocialista volt) voltak szoros 
munkatársaim, úgy, hogy nincs tetszésem
re, ha emgem valamiféle arisztokratának 
vélnek.

Életműve miatt mindenki nagy tisztelet
tel tekint Önre. Beszélhetünk-e a jövő 
ökuménéje tekintetében valamiféle ví
zióról? Vagy szívesebben ragaszkodik a 
már előbb említett kis lépésekhez? 

Inkább azt mondanám, hogy mind a kettő
höz. Sajnos nincs már erőm arra, hogy 
kidolgozzam vázlatosan amit látok. Szíve
sen foglalkoznék néhány dologgal, így pl. a 
társadalmi kérdésekkel. Úgy vélem, hogy 
amikor Oldhammal, az ő elgondolására, 
Amsterdamban a „felelős társadalom" mo
dellje mellett kötöttünk ki, nagyon helye
sen cselekedtünk. Ettől nem is lehetett tá
gítanunk, mert három olyan dolgoról volt 
benne szó, amit sohase vettek elég komo
lyan. Arról nevezetesen, hogy a világon 
minden ember jogosult saját felelősségének 
vállalására. Nézetem szerint Dél-Afriká- 
ban és a hozzá hasonló államokban azért 
olyan rossz a helyzet, mert a fekete férfiak 
és nők többsége nem élhet a felelős
ségvállalás jogával. Másodszor: a felelős 
társadalomban közösen vállalunk felelősé
get egymásért. Nem írhatok le senkit. Har
madszor: a felelős társadalomban mindenki 
tudja, hogy felelőssége transcendentális 
jellegű is, felelősek vagyunk normák tekin
tetében is -  s ez keresztyén vonatkozásban

azt jelenti, hogy felelősek vagyunk Isten 
előtt, aki bennünket rábíz a társadalomra. 
Ez a három dolog egy egészséges társada
lom nélkülözhetetlen eleme.

Ön transcendenciáról beszél, amikor én 
a vízió fogalmát használom. Helytálló 
ezt a feltételezésem?

Helytálló, amennyiben vízión nem valami 
valószínűtlent értünk.

Két konkrétumot említett Ön előzőleg. 
Az egyik a helyi szintek helyzete, a má
sik az amire a teológusok máris eljutot
tak. Ezekhez kapcsolódik az Ön re
ménysége. Nagy figyelemmel olvastam 
az Ön „Emancipáció”-ról írt könyvét. 
Várható a nőktől is valami, ami az öku
ménikus mozgalom javára válhat? Nem 
segíti- e a nőkérdés felvetődése Isten-ké
pünket gazdagodáshoz?

Igen, amennyiben itt is figyelembe vesszük 
a korlátokat. Én örömmel veszem, hogy az 
asszonyok kinyitják szájukat és elmondják 
végre amit eddig nem modhattak el. Nem 
tudok viszont örülni, amikor azt hallom -  
sajnos a nőmozgalom több jelentős képvi
selőjének szájából, hogy most viszont a fér
fiak hallgassanak. És azt se bírom, amikor 
azt mondják, hogy a Biblia és sok minden 
más merő patemalizmus és ezért a magunk 
útját kell járnunk, ha így beszélünk akkor 
a feminizmus bálványimádássá válik, s et
től tartózkodnunk kell.

Van-e összefüggés a neokonzervativiz- 
mus és intézményesülés egyházak életé
ben is feltűnő jelentkezése, valamint az 
ezzel egyidejűleg jelentkező új pogány
ság között? Vajon az egyháztól való el
idegenedés nem a konzervativizmus és 
az elintézményesedés következménye? 

így van mindkét esetben. Olyan időket él
ünk, amikor az anarchizmus hatalmas mé
retekben kezd kiterjeszkedni. Elég ha csak 
a terroristákra és a repülőgépeken történ
tekre gondolunk. Mindebben az a félelme
tes, hogy a terrorizmus sikerek elérésére 
képes. Emiatt kritikával kell illetnem az 
egyházakat és általában az un. keresztyén 
országokat, mert nem reagáltak idejekorán 
arra a szuperindividualizmusra amely sze
rint minden, s éppen ez is, megengedett. 
Meggyőződésem, hogy az egyházakra még 
nagy szerep vár. Meg kell mondaniuk 
ugyanis, hogy nem értünk egyet az emberi 
társadalomnak ezzel a totális individuali
zálódásával és atomizálásával. Hisszük, 
hogy Isten nagy és maradandó feladatot 
bízott reánk. Küzdenünk kell eszményein
kért, mert ezek az emberi társadalom szi
lárd struktúrájának tartozékai.

Fordította: Benczur  László

341



Lelkész-szemmel

A „Pályám emlékezete” c. sorozathoz

A szószék lépcsőjén... 
A „pálya-futásom”

Comenius: Orbis Pictus-ában az emberi élet
nek hét korszakát különbözteti meg. Én csak 
hármat -  Kellér Dezső szerint. Az embernek 
van 1. gyermekkora, 2. derekas férfikora, és 
3 . ,  jaj de jól nézel ki” kora. A teológus éveket 
is beszámítva 52 év aktív szolgálat után het
venedik születésnapomon mentem nyugdíjba, 
de mindmáig nem nyugalomba. Hetvenötödik 
életévemet töltöttem be, s a fenti kategóriák 
harmadikában érzem magam.

Egész szolgálatom során sok-gyüleke- 
zetes lelkész voltam. Nem egyszerre, hanem 
folyamatában. Hódmezővásárhelyi és rész
ben debreceni káplánkodás után Munkácson, 
Ungváron, Szentetomyán, Bp-Kőbányán, 
Bp-Fasorban és Budavárán voltam úgy paró- 
kus lelkész, hogy a gyülekezet minden gond
ja a vállamra nehezedett. Közben -  Budapest 
ostromának hónapjait közvetlenül átélve -  
Sztehlo Gábor mellett a Pax-intézményben 
töltöttem, s ezt a néhány hónapot nem lehet 
naptár szerint mérni, sokkal inkább proust-i 
módon.

Pályám hajnalán jelentős hatással voltak 
rám az egykori Pro Christo Diákszövetség
hez fűződő kötődéseim, majd id. Prőhle, Kar- 
ner és Podmaniczky soproni professzoraim, 
Kolozsvárt messze kimagaslón Jánosi Andor, 
akit harmadéves korunkban egy szemeszter
nyi ideig hallgattunk Benczúr László évfo
lyamtársammal és mindmáig legjobb ba
rátommal. A teológia befejezése után egy 
teljes tanvére Finnországba kaptam stipen
diumot, ahol a templomépítészet volt a vá
lasztott, s a finn ébredési mozgalmak törté
nete a kapott stúdiumom. Ebben az időben 
kerültem, szintén Suomiban, szoros kapcso
latba Kodolányi Jánossal, aki atyai barátom 
lett, s akivel később igen tanulságos levele
zést folytattam. Később ez a levelezés meg is 
jelent a Délsziget c. irodalmi folyóiratban 
(1988-12.szám). Kemény kritika a lelkészi 
szolgálatra, de hasznosan és segítőn őszinte.

Egy életre szólón sokat tanultam belőle.
Az említett nevek egyben pályám kezde

tének teológiai irányzódását is jelzik. Főleg -  
persze Sopron mellett -  Kolozsvár és Helsin
ki rendkívüli hatását kell említenem.

Eddig a hajnal. S most nem a pályám, de 
a szolgálatom kezdete.

Raffay pk. lehelyezett Hódmezővásár
helyre Kékén András mellé káplánnak. Kettőt 
tanultam meg tőle különösképpen: a termé
szetes és tervszerű művelődést és a szívós 
szórványgondozást. Fárasztó és hosszú szór- 
ványutak után a végtelen téli estéken kis tár
saságokat gyűjtött össze a parókián s pohár 
bor és sűrű cigarettafüst mellett játszi köny- 
nyedséggel és érdekesen beszélt napi olvas
mányairól, Jaspers filozófiájáról és Kretsch-

mer álomelméletéről. Tematikus beszélgeté
sek voltak ezek, s megtanított permanensen 
kulturigényesen élni. A végtelen tanyavilág
ban pedig, órákig caflatva a sáros dűlőutakon, 
leült a csirkeól mellett a fűre hittanórát tartani 
4-5 mezítlábas purdénak. Ott tanultam meg 
templommá tenni a roppant szegény tanyasi 
szobát, a búbos kemence padkájáról osztva 
úrvacsorát a földön kuporgó családnak.

Egyfajta sajátos szórványgondozásra 
volt már némi tapasztalatom a finn erdőren
getegekben. Most a tanyasi végtelen puszták 
gondozásában gyarapodtam az ismeretek
ben, majd a hajdúsági települések református 
világában gyakoroltam Debrecenben ugyan
ezt. De mi volt mindez ahhoz képest, amit 
Munkácson, majd Ungváron gyakoroltam a 
három vármegyés felkutatlan területen, Euró
pa evangélikusságának legkeletibb morzso
lódó szélén! Számtalan települést bejártam, s 
találtam néhol tucatnyi evangélikusságot, 
akiknek leszármazottai ott éltek -  beleolvad
va a helyi görögkatolikusságba, vagy refor- 
mátusságba. Szomorú terep volt! Némileg 
kárpótolt a gyönyörű táj, amit motoron bejár
tam. (Az egyház első motorizált szórvány
papja voltam.) Ezekre emlékezve írtam meg 
később a .Kallódó lelkek nyomán” c. köny
vecskémet. De főképpen kárpótolt a vidéki 
város magas kultúrélete. Fiatal tanárok kul- 
túrigénye termelt olyan társaságokat, ame
lyekkel együtt lenni mindig szellemi gazda
godást jelentett. Akis gyülekezet ifjúságának 
lelki éhsége pedig sarkallt és buzdított. Azt az 
igényes, magas szintű lelki-szellemi légkört 
ma is visszasírom.

Aztán jött a háború bórája és zúgó viha
ra. Azoknak az eseményeknek iszonyú zajlá- 
sáról hadd ne írjak most. Budára sodródtunk 
-  akkor már feleségemmel együtt, s az ostrom 
alatt, pince-óvóhelyen laktunk hetekig négy- 
századmagunkkal. Ott írtam meg kárpátaljai 
négy évemnek emlékeit. Mintha eleven húso
mat tépték volna. Ezt a négyszáz oldalas írá
somat féltve őrzöm ma is. Kodolányi János -  
aki később kérésemre olvasta és bírálta -  azt 
mondta róla, hogy „félelmetesen őszinte”. 
(Egy kétszázötven oldalas kivonatát a Sáros
pataki Ref. Levéltár őrzi, mint a kárpátaljai 
evang. gyülekezetek történetének egy szele
tét. Ujszászy Kálmán kérésére küldtem be 
egy kiírt pályázatra , s nyertem vele első 
díjat.)

Külön kell szólnom arról az időszakról, 
ami -  mint már említettem -  naptári idővel 
nem, inkább csak proust-i idővel mérhető. 
Budapest döbbenetes ostroma alatt Sztehlo 
Gábor hívott maga mellé a Pax gyermekmen
tő munkába. Az ő„Isten kezében” c. könyvé
nek egy darabja az én „pályám emlékezete”

is. Voltaképpen igazában nem is tudtuk fel
mérni, hogy mit csinálunk. Csak tettük, amit 
tenni kellett. Nem is vettük sokszor észre, 
hogy amíg 1600 üldözött gyermek és 400 
felnőtt életét mentettük, a magunké is hajszá
lon függött, és golyófüttyök árnyékában ha
ladt. De az a 2000 ember mind életben ma
radt. Nem mind egyszerre voltak a kezünk 
alatt. Hol felduzzadt a számuk, hol fogyott. 
Némelyiküknek megkerült a szülője. Néme
lyiküknek nem. És többeknek szülője emlé
két gázkamrák sötét füstje keretezi. Én csak 
Sztehlo Gábor árnyékában szolgáltam. De 
Gábort az egyháza is sokáig elfelejtette. Há
rom évtized múlt el, hogy ránézzenek az em
lékére. Mi az a kétezer ember, az elpusztult 
milliókhoz képest -  teszik fel a kérdést azok, 
akik a háborút csak könyvből és adatokból 
ismerik. „Aki egy életet ment meg, egy világ
mindenséget ment meg” -  szól annak a kitün
tető emlékéremnek francia felirata, amit en
nek a munkának az emlékére Sztehlo Gábor 
is, és jóval később feleségemmel együtt én is 
megkaptam a Jeruzsálemben nevünkre szóló 
fa ültetésének jogával.

Még örödgszekér-szerű háborús hányó
dásaimhoz tartozik közel egy éves szentetor- 
nyai szolgálatom is, ahol a hadifogságba ke
rült Koszorús Oszkárt kellett helyettesíte
nem. Isten visszadobott oda, ahonnan 
indultam: a pusztai szórványba. Erről a vi
dékről Móra Ferenc -  akit még szegedi diák
koromból személyesen is jól ismertem -  így 
írt: „itt nincs történelem, itt csak fáradt embe
rek vannak”. Ezektől az emberektől én csak 
szeretetet és megbecsülést kaptam azon a pa
rókián, amelyik apósomnak, Podhradszky Já
nos későbbi tordasi esperesnek első szolgála
ti helye volt, s az atyafiak még mindig emlé
keztek reá. Jártam a pusztát Szentetomyától 
Nagymágocsig, csak gyalog, s útitársaim fut
kosó mezei nyulak és vijjogó vércsék voltak. 
Megpihenni pedig olykor Orosházára men
tem Fürst Ervinék meleg, meghitt otthho- 
nába.

Ezzel vége lett a hét esztendős szórvány
korszakomnak. Az ezerféle nehéz és gyönyö
rű, gyötrő és egy életre tanulságos pusztai és 
hegyvidéki szórványtapasztalatoknak. Ta
nulságaimat megírtam jónehány cikkben, a 
„Szórványhívő élete és szolgálata” című 
szórványkátémban, s a „Kallódó lelkek nyo
mán” c. novellisztikus visszaemlékezéseim
ben. (Kiadta a Harangszó). Ugyancsak meg
írtam ,A z ébredés népe. Suomi és a finnek” 
című finnországi útikönyvemet. (Kiadta a 
nagyváradi ref. egyházkerület.) Rendes, vá
lasztott tagja lettem Ungváron a „Gyöngyössi 
Irodalmi Társaságnak.”

Lezárult számomra egy korszak. A pusz
tára Raffay pk. küldött. A hegyek közé Tú- 
róczy. Feladatom szűnvén Szentetomyáról 
Pestre, Majba Vilmos kőbányai lelkész mellé 
rendelt Ordass -  akire Szentetomyán mi is 
szavaztunk -  azzal a levélbeli mondatával: 
„ne számíts arra, hogy ezzel Pesten megfész-  
kelsz Majba utódaként”. Sem ő, sem én nem 
sejtettük, hogy ez mennyire prófétai jóslat 
volt, de egészen más, nem várt szellemi és 
idői tartalommal.
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Menekült-lelkészi státusban kerültem 
Majba mellé kisegítő szolgálatra. Amikor 
megérkeztem a Kápolna u. 14. elé, igen 
hosszas csöngetés után megnyílt az emeleti 
ablak, kidugta fejét egy matuzsálem, s köszö
nést is helyettesítőn kiszólt: „mit akar?” 
Mondtam, udvariasan bemutatkozva, hogy 
én vagyok a kisegítésre beosztott lelkész. Mi
re ő: „és be akar jönni?” Na, gondoltam, igaza 
van Ordassnak, itt nem fogok megfészkelni. 
Aztán 14 évig itt maradtam. Félidőt Majba 
mellett, gyakorolván a dédapám óta családi 
szállóigeként hordozott mondást: sed discip- 
linam non nisi stulti oderunt, ám a fegyelmet 
csak a balgák vetik meg.

Újabb 14 évre átkerültem a Fasorba. On
nan ismét 14 évre Budavárba, ahonnan nyug
díjba mentem. A gyülekezettel, a hívekkel 
sehol problémám nem volt. Annál inkább a 
mindent egyre jobban elöntő adminisztráció
val, egyházi „közélettel”, gyülekezeten túllé
pő feladatokkal. Lelkészi összes szolgá
latomnak két messze kiemelkedő fennsíkja 
volt: az ungvári és a kőbányai gyülekezet. Az 
elsőnél a gyülekezet, amely kitermelt egy 
ifjúságot, amely ma is bennem él, a második
nál az ifjúság, amely kitermelte a gyülekeze
tét, amely ma is a közösen kitermelt gyü
mölcsből él. És mindenütt, egész máig 57 évi 
szolgálatom alatt az aranyfonalként végighú
zódó igehirdetés, minden örömével és küz
delmével amiről még szólok a „szószék lép
csőjén”.

Voltam szolgálatot tanulgató káplán, pa- 
rókus, sajtólelkész, „Gyülekezeti Segélyt” 
vezető (G. A. Segélyszolg.), Teol. Otthon 
igazgatója, lapszerkesztő, esperes, püspök
helyettes, finn ügyek felelőse, de mindezek 
fölött viseltem az egyház mindennél fonto
sabb legmagasabb tisztségét: lelkész voltam, 
és mindig az törekedtem lenni. Magasabb 
posztot az egyházban ennél nem ismerek.

Az ország 325 anyagyülekezete között 
192-ben jártam, s ezek között 86-ban prédi
káltam is. Ehhez még nem is számoltam a 
külföldi igeszolgálatokat és előadásokat 
Ausztriában, Csehszlovákiában, Németor
szágban, Svédországban, Észtországban, Ro
mániában (és Erdélyben) s főképpen Finnor
szágban, ahol közel két tucatnyi kintlétemen 
volt olyan hivatalos utam, amelynek 17 nap
ján 21 prédikációt mondtam el.

Sohasem kértem, vagy pályáztam más 
helyre, más beosztásba, mint ahol vagyok. 
Mindig elsődlegesen hívtak, küldtek, vagy 
beosztottak. Aki másképp látta, félreértett. 
Ezért volt, hogy egyre inkább az egész egy
házban, az egyház egészében szolgáltam. 
Minden váltással gazdagabb lettem. Igen 
nagyra becsülöm az egy gyülekezetes papo
kat. És sajnálom őket.

A szószék lépcsőjén
Ezt jelképesen is értem, de valóságosan 

is. Volt, amikor a felmenet okozott feszültsé
get, szorongást. Most egyre inkább lefelé jö
vök. Épp úgy feszültséggel, szorongással.

Mindig örültem, ha rövid a lépcső, ha 
nem magas a szószék, s jobban emberközel
ben vagyok. A készüléshez, a műhelymunká
hoz, az exegézishez Isten-közelség kell. A 
szószéken már emberközelben kell lenni. Na
gyon és őszintén emberközelben. Ez az egész 
szolgálatunknak veleje, lényege. Nem csak a 
szószéken töltött percekben. Mindig. Egész 
szolgálatunk csupa és csakis igehirdetés. Ki
derül ez készüléseim lépéseiben is.

Kezdő papkorom óta, ha szolgálatban 
vagyok, már hétfőn elolvasom a következő 
vasárnapi textust. Jártomban-keltemben, 
munkám végzése közben előttem van, „mor
fondírozok” róla, de ez még nem készülés. A 
hét második felében, rendszerint pénteken 
körülbástyázom magam exegézisekkel, s 
igyekszem „megérteni” a textust. Amikor ez
zel többé-kevésbé egyenesben vagyok, akkor 
teszem fel magamnak a kérdést, de ezt mindig 
felteszem: mit mond nekem ez az ige. S amit 
mond, azt viszem fel a szószékre. Az exegé- 
zist nem. Az az íróasztalhoz tartozik, hogy el 
ne tévedjek.

Hét közben, a mindennapi emberekkel 
beszélgetve, ha adódik, ráterelem a témát a 
textusban esetleg rejlő kérdésre, úgy hogy ne 
vegyék észre a szándékomat: mit szól a min
dennapi ember hozzá. Sőt, felteszem az ol
vasmányaimnak is a kérdést: mit írnak erről 
az irodalomban, akár szépirodalom, akár ta
nulmány, akár újságcikk. Valahogy úgy, hogy 
amivel együtt élek, azt magammal viszem a 
textus elé.

Az illusztrációkkal -  minden közhiede
lem ellenére -  óvatosan, helyesebben: meg
gondoltan bánok. Ez nem annyit jelent, hogy 
igyekszem keveset használni. Sőt: igehirde
tésem minden pontjához legalább egy példát, 
vagy illusztrációt, idézetet igyekszem hasz
nálni, de ezt tervszerűen beépítem, kiakná
zom, s nem csak futólag, per tangentem, fél- 
mondatszerűen vetem oda. Arra igyekszem 
vele, hogy életszerűsítse a mondanivalót.

Minden igehirdetőnek előbb-utóbb aka
ratlanul is kialakult a „szószéki zsargonja”. 
Ez ellen mindig is tudatosan küzdöttem. Ter
mészetes hanglejtéssel, lehetőleg a nemes 
hétköznapi nyelven igyekszem prédikálni. 
Kerülöm a rossz értelemben vett bibliai fra
zeológiát. Ha nem kerülhetem el, igyekszem 
körülírva is kifejezni. Azt a nyelvet, kifeje
zésmódot, amit szobai, vagy utcai diskurzus
ban nem tudok elképzelni, nem viszem a 
szószékre sem.

A végletekig perikópás ember vagyok. 
Szabad textusválasztáshoz ezer alkalmat kí
nál a bibliaóra, sőt részben a délutáni isten- 
tisztelet is. Atextussal, aperikópával sokszor 
meg kell küzdeni, s ezt nem spórolhatjuk 
meg! Perikópa-rendünket kerek egésznek 
vallom. Mégpedig nem általában a perikópá- 
kat, hanem az aktuális, igehirdetésre kijelölt 
szakaszt, az adott évben. Tudom, hogy lehet
séges kivétel. Én sohasem éltem ezzel. Aki 
valóban komoly indok nélkül, a személyén 
kívülálló indoknélkülnem aperikópa alapján 
prédikál, bennem gyanút ébreszt arra, hogy 
nem vállalja az egyház egyház voltát, nem 
vállalja a megvívandó küzdelmet a textus 
megértésért, sőt aki megcsonkítja az adott 
textust (csak egy részét vállalja), az uralkodni 
akar az igén, s nem engedi, hogy az ige ural
kodjék rajta. Tudom, hogy ez kemény szó, de 
én a magam személyéről beszélek, a magam 
gyakorlatáról. Én még a rádiós prédikáció
imban is mindig a perikópáról prédikáltam, 
és csonkítatlanul! Pedig több mint húsz alka
lommal prédikáltam ott, s nem akármilyen 
időkben. (Ellenőrizhető a Rádió archívumá
ban, vagy saját félretett és beköttetett kézira
taimban.) Nem éltem a rádió adta szabad 
lehetőséggel a textusválasztást illetően. Én 
nem a magam gondolatait kívántam közvetí
teni, hanem az egyházam üzenetét, azzal az 
igével, amelyről hitem szerint aznap az egy

házamban mindenütt prédikáltak.
Intuitív beállítottságú ember vagyok. A  

legnehezebb exegetikai gyötrődésnél is nehe
zebb számomra, ha előre, szóról szóra le kell 
írni a prédikációmat. Lélektelen szöveggé 
válna az ilyen igehirdetés, legalábbis a ré
szemről. Tudom, hogy ez típuskérdés, szemé
lyi alkat kérdése. Én ilyen vagyok. Az én 
prédikációim végső formát mindig a szószé
ken nyernek. Nekem kell a gyülekezet, s hogy 
a szemükbe nézhessek, mert aszerint tudom 
csak személyes bizonyságtételként elmonda
ni, ami rám bízatott, ami sokszor formát is 
változtat attól, amit a szemekben lát. Érez- 
nem kell az azonnali kontaktust. Távol áll 
tőlem, hogy azt mondjam, hogy így kell pré
dikálni. De csak így tudtam és tudok. Más
ként nem érezném hitelképesnek a szavamat. 
Persze ez a készülést nem teszi könnyebbé, 
sőt nagyon megnehezíti. Jó exegézist, elmé
lyült meditációt és átgondolt, részletes vázla
tot kíván, s a diszpozícióra bízni magát az 
embernek -  nagyon kockázatos dolog! Irigy
lem azokat, akik nem ilyenek.

Tisztelem azokat, akik le tudják előre 
írni igehirdetésüket. De azt már nehezen ve
szi be a gyomrom, hogy ezt a szószéken 
feltűnően olvassák is. Láthatóan lapozzák a 
szövegüket, s folyamatosan belenéznek. Oly
kor-olykor azért fel is néznek a szövegből. 
Újabban szinte divattá vált ez, főleg a fiata
labb lelkésznemezedéknél. Lelkük rajta, de 
én ilyet hallva-látva az az érzésem, hogy az 
önképzőköri dolgozatát, vagy jobb esetben a 
teológiai értekezését olvassa fel. Ne mondja 
senki, hogy ezt ma külföldön is így gyakorol
ják, még a finnek is! Ha valaki, hát én ez 
utóbbit nagyon jól tudom. Sőt azt is, hogy ők 
így érvelnek: „csak úgy” beszélni mindenki 
tud, de ha le van írva, azon látszik, hogy 
készült! Azok ott németek, meg svédek, meg 
finnek, -  de mi magyarok vagyunk. Lelkész 
elődeink is jobbára írásban is készültek. De 
legalább megtanulták, s ráérezve az őket fi
gyelő gyülekezetre, a kontaktus bizony ságte- 
véssé tette a szavaikat.

A végső kérdés: mit csinálok
nyugdíjban?
Hetven éves koromban végre -  több évi 

halasztás után -  feletteseim hozzájárultak ah
hoz, hogy 1985 őszére beadjam a nyugdíjké
rést. A végzést meg is kaptam, de az orvosom 
levelet írt, hogy azonnali nyugdíjazást java
sol. így búcsúztam el 70-ik születésnapomon 
már húsvétkor az aktív szolgálattól. Két hét 
múlva infarktust kaptam. Ez volt a második 
(az elsőt még 50 éves koromban vészeltem 
át). Úton voltam, amikor eszméletemet vesz
tettem, s a váci kórház intenzív osztályára 
vittek. Két nap múlva ott írtam meg a „Zsoltár 
intenzív hangra” c. verset, amit Anna-Maija 
Raittila fordításában hamarább közölt a Ko- 
timaa, mint az Evangélikus Élet. Hetek kel
lettek, míg -  már a Kútvölgyiben -  lábra 
álltam, s akkor utókúrára felvittek a Mátyás 
király úti szanatóriumba. Itt ért a harmadik, a 
legsúlyosabb infarktus. Nem tudom, hány 
nap múlva neszeltem életre az intenzíven. 
Közben feleségem pendlizett a szülészet és az 
intenzív között, mert a menyem hazajött Al
gériából szülni. A parókiális hátsó káplánla
kásba ideiglenesen átköltözött, hogy Szebik 
Imre utódom be tudjon költözni a parókiális 
lakásba. Minden lényeges segítség nélkül, 
egyedül. Közben folyt a finn-ugor lelkész
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gyűlés a várban, amit még én készítettem elő 
Viopio Marcival.

Négy hónapig feküdtem a kórházban, 
így kezdődött a nyugdíjas életem. Persze egé
szen másra készültem.

Amikor hazakerültem az ideiglenes 
szükséglakásba, nem mondták, de éreztük, 
hogy itt csak megtűrtek vagyunk. Egyszerre 
érkeztünk a harmadik unokámmal, aki meg
jött az életbe, s én, aki visszajöttem az életbe. 
Minden elgondolt, gondolatban végigélt ter
vem dugába dőlt. Mégis: , .kézbe vett az Is
ten”! Nagyon kétséges lakáskérdésünk meg
oldódott: a finn egyház vett a részünkre egy 
öröklakást országos Egyházunk nevére, de 
azzal a kikötéssel, hogy halálunkig felesé
gemmel együtt zavartalanul lakhatjuk. Nem
csak a teljes árát fizették ki, de finn barátaink 
külön összeadták a lakás maximális korsze
rűsítése és a költözés költségeit is. -  A beteg - 
ségem áthidalta azt a szorongásomat, amely 
minden nyugdíjbavonulás velejárója: hogyan 
fogom a félreállás, a rólam megfeledkezés 
terhét elhordozni. A Mátráról, hegyi csupa 
romantika idilli fészkünkről is le kellett mon
danom. Ez volt a legnehezebb! Az én három
negyed szívemmel oda nem mehetek többé. 
S folytathatnám a megfogyatkozásaimat. 
Terveim kényszerű átminősítésének keserű
ségeit. Ám mindent bearanyozott egy csodá
latos élmény. Egy megújult tartalommal, egé
szen más értelmet-tartalmat nyert régi, gyer
mekkori imádság. Amikor az eszméletlenség 
után megszínesedtek a kórházi szoba falai, új 
fénye kelt mindennek, szinte öntudatlanul 
mondtam el: „én Istenem, felébredtem. Te 
őrködtél énfelettem. Köszönöm, hogy meg
tartottál, hogy fölöttem virrasztottál...” Iste
nem, micsoda új és más súlya lett itt minden 
szónak! Azóta immár öt év eltelt. Hogy röpül 
az idő! De énbennem azóta is töretlenül friss 
az élmény: kegyelemből élek!!! És íme, mi
lyen szép az élet! És milyen szép lesz, ha már 
végetér!

Dehát mit is csinálok azóta!
Tennivalóm több van, mint valaha. De 

van egy boldog munkavégzési tempóm: azt 
csinálok, amit akarok, s amihez kedvem van. 
Mennyivel termékenyebb lettem!

A kórházból hazaérkezvén nemcsak an
nak örültem, hogy még élek, hanem az is 
szorongatott, hogy mit hagyok itt bevégzet- 
lenül, ha mégis el kell mennem. Hozzáfogtam 
hát a „Testvéreink északon” megszövegezé
séhez, mert ennek az anyaggyűjtése többé- 
kevésbé együtt volt. írtam hát lázasan, de 
lassan. Mert ekkor már észrevettem, hogy 
nem tudok írni. Gépelnem viszont a szívem 
miatt nem volt szabad. Valami vér- és ideg- 
rendszeri rejtett károsodás folytán nem mo
zogtak kellőképpen a jobbkezem ujjai. Újra 
kellett hát írni tanulnom, mint palatáblás ko
romban Ország Józsi bácsi nádpálcája előtt. 
Szívósan kezdtem hát a munkát, kézzel leír
tam a 150 oldalt. Mire kész voltam, ment az 
írás. Akönyv meg is jelent. Aztán kutatómun
kába kezdtem, s összeszedtem az egykori 
Dísz téri, a mostani Bécsikapu téri templo
munk történetét, „Két templom -  háttérben 
papokkal s hívekkel” címen. Élveztem a 
könyvtárakba, archívumokba járkálást. Ez is 
elkészült, de -  bár pozitív művészettörténeti 
kritikát kapott -  mindmáig nem jelent meg.

Utána az eddig megjelent írásaimat egé
szítettem ki. 1949 elején az Új Harangszótól 
Veöreös Imre küldött egy rajzot, amely a

Golgotái kereszt kínzóeszközeit ábrázolta, -  
azzal a kéréssel, írnék-e a rajzhoz böjti cikket. 
Ez meg is jelent az Új Harangszó 1949. április 
10-i számában. Hamarosan behívattak az ak
kori kultuszminisztériumba, s ott egy osztály- 
vezető csúnyán lehordott azért, hogy ennek a 
címnek „világos áthangzása” van, s örüljek, 
ha ezt következmények nélkül megúszom. 
Ezt máskor Veöreös Imre szerkesztő is meg
kapta. Látva ezt az erőltetett félrehallást, ettől 
kezdve minden megjelent írásomat félretet
tem, s időnként könyv alakban felragasztva 
később be is köttettem. Meglepetés nem ér
het. Hasonló eset soha nem ért ezután, de 
annyi hasznom adódott, hogy minden írásom, 
kerek 4000 cikk, tudósítás, riport, szépírás, 
tanulmány időrendben felragasztva megvan 
21 kötetben. Ehhez bekötve állnak a l ó  finn 
könyv fordításainak gépelt példányai, s most 
három kötetben összegyűjtöttem s beköttet
tem az előadásaim, finn és magyar prédiká
cióim és az esperesi jelentéseim kéziratait. 
Mellettük ott van az eddig megjelent 13 
könyvem is, valamint bekötve a helsinki tisz
teletbeli doktorátusomra vonatkozó iratok 
dokumentációja.

így rendezvén megtaláltam az ötven 
éves koromban elkezdett élettörténet-leíráso
mat. Akkor csak 72 oldal készült el, s egyéb 
dolgaim miatt abbamaradt. Most befejeztem. 
1040 oldalas írás lett, aminek egy-egy példá
nyát fiaim számára tettem félre, egyet elhe
lyeztem az OEL-ba, s egyet Helsinkiben az 
Égyetemi Levéltárba. Ez utóbbi két példány 
második felét a kutatás elől 50 évre elzárva.

Volt aztán egy nagyon élvezetes mun
kám. Az ELTÉ-n megkért Voigt Vilmos pro
fesszor, tartanék egy szemeszteres előadás- 
sorozatot a magyar evangélikus egyház tör
ténetéről, jelenéről, nemzetiségeiről, 
néprajzáról a folklór tanszéken, heti két órá
ban. Sokat olvastam hozzá, s kutattam. Na
gyon élveztem. Szinte feldobott a sorozat. 
Egy rövid közlésben az Evangélikus Életben 
is megjelent a hír. Erről egyetlen olvasói kér
dés ért csak utol: hányan hallgatták?

Hja, aki nyugdíjban van, annak nyu
gi-nyugi...

Közben persze minden vasárnap isten- 
tiszteletre járok. Jó a gyülekezet között ülni a 
padban. Hiszen ötven éve nem tettem. Min
dig lehetőleg más-más evang. templomba 
megyek. Majd egyszer megírom a tapasz
talataimat „a lelkészi szolgálat a templom- 
pádból nézve” címen.

Havonta, másfél havonta prédikálok is. 
Mindig csak külön felkérésre, segítésül. Ma
gam sohase ajánlkozom.

A szószék lépcsőn útközben mindig 
megállók. A gyülekezet azt hiszi, sok nekem 
a lépcső. Nem fáradtságból állok meg. Végig
nézek a gyülekezeten ilyenkor. Mögöttük vil- 
lózik a pályám emlékezte.

Koren Emil

Van-e még 
valami 

mondanivalód 
nekünk?
Pesti ehm LMK

1990. október 10. Fasor
Mondanivalóm egy tájékoztató jellegű beszá
molóból és néhány jókívánságból áll. Mind
két típusú mondanivalómat testvérként adom 
közre, partnerként, ami nálam azt jelenti, 
hogy nem magas lóról, de nem is a szoba 
sarkából, zsámolyról...

1. Mivel töltőd napjaidat? teszik fel a 
számomra gyakran bosszantónak tűnő, de tu
lajdonképpen jogos kérdést. Mint ahogyan 
engem is érdekel személy szerint itt a Pesti 
LMK-ban: ki mit csinál, mivel tölti napjait -  
feltételezem, hogy Titeket is érdekel mit csi
nálok...

„Dolgozom az egyházban, ha más kere
tek között is, mint azelőtt évtizedeken át" -  
szoktam válaszolni... S most megpróbálom 
ezt úgy részletezni, hogy az nekem is hasz
nomra van, hiszen mindenkinek hasznos 
szembenézni önmagával és cselekedeteivel, 
talán leghelyesebb, ha annak a Pál apostoli 
aspektusnak a figyelembe vételével, amit 
mindnyájan ismerünk (csekély jelentőségű 
már, hogy ti vagy más emberek hogyan ítél 
keztek felettem, de az sem fontos, hogy ma
gamról mit tartok, mert aki felettem ítélkezik, 
az Úr az...)

Már az is jelentős, ha egy nyugdíjas úgy 
válaszol: túléltem az első évet, másfél évet, 
vagy húsz hónapot, mert valójában nem 
könnyű földolgozni ezt a teljesen új szituáci
ót, amit a nyugdíjas lét jelent (mindenfajta 
hatalom, sőt háttér nélkül, látva, hogy az élet 
megy, sőt fut nélkülem is tovább...) Hála 
Istennek ennél többre telik. Amikor egy év 
nyugdíjas idő után 1990. január 29-én a Deák 
téren egy magányosok bibliaóráján megkér
deztek mit is csinál egy ny. lelkész -  így 
válaszoltam: prédikáltam, tanítottam, előa
dást tartottam, tolmácsoltam, eskettem, te
mettem, látogattam, sokat írtam, fordítottam, 
ökumenikus kapcsolatokat ápoltam, újságot 
szerkesztettem, kevesebbet utaztam külföl
dön, kevesebb bizottsági ülésen vettem részt, 
nem kellett mérnökökkel, mesteremberekkel 
„felsőbbséggel” vitáznom, s nem volt rajtam 
annyi személyi felelősség, mint azelőtt. 
Mindezt részletezve egész kis előadás kere
kedett ki. Most ezt próbálom kissé más for
mában és még kilenc hónap eseményeiből 
válogatva, de rövidítve elétek tárni...

AI Prédikáltam
Most is ezt tartom az evangélikus lelkész 

legjelentősebb szolgálatának. Sok helyütt: 
Deák téren is, másutt is. Eleinte még minden 
hónapban „volt szószékemen”, később rit
kábban. Szolgáltam Budavárban, Budahegy- 
vidéken, Kelenföldön, Nagytarcsán, Pécelen, 
Szekszárdon, Decsen, Kétyen, Zombán, Ba- 
konycsemyén, Szentesen (rk. ref. ev. temp
lomban!). Tartottam istentiszteletet angolul a 
Várban, svédül a Deák téren. Prédikáltam : 
kórházban is, rádióban is...
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Bl Tanítottam, vagyis előadásokat tartot
tam: Budavár, Kelenföld, Pilis LMK, konf. 
szülőknek, Pannonhalmán háromszor is, a 
RK püspöki konferenciának ökumenikus ta
nácsában. Közös szövegegyeztetőbizottság
ban, Kér. Ökumenikus Baráti Társaságban 
(II. Vatikáni Zsinat ev. lelkész szemével) M.P. 
Közművelődési Társaságban (maradandó 
keresztényi értékeinkről -  lejött a Hitelben) 
MEVISZ konferencián Sopronban, Borken- 
Gemenben Pax Romana, Magyar Prot. Sza
badegyetem rendezésében, Tutzingban, az 
Evangélikus Akadémia szümpozionján (an
golul) -  A Felviágosodás, mint kihívás az 
egyház számára múlt, jelen, jövő. Gustavs- 
bergben: Kelet-Európa dúrban és mollban -  
a változások világa (kétszer svédül). Keszt
helyen a Georgikun Aulájában a X X . sz. egy
házi egységmozgalmakról. Tahiban: kétszer 
is, Tradíció... , az országos evangélizációs 
konferencián (Bűnbánat, bűnbocsánat), az 
orvostanhallgatók Balassa kollégiumában, A  
szenvedd emberről”. Csömörön a Böjt tartal
máról.

A tanításhoz tartozik, hogy a Teológiai 
Akadémián tanítottam homiletikát, misszio- 
lógiát, svéd nyelvet.

A megértés temploma (the Temple of 
understanding) amerikai szervezet 30 tagú 
delegációjának adtam tájékoztatót (angolul) 
a mai MEE-ről és kétszer vettem részt a Nor
vég Egyházi Szolgálat Izrael felé magyaror
szági konferenciáján, egyszer előadást tartot
tam (angolul) egyszer tolmácsoltam. Stutt
gartban magyarul(!)

Cl Tolmácsoltam angolból és svédből 
különböző alkalmakon. Utoljára egy svéd 
anyanyelvű finn dómprépost (Lars Julin) de 
dél-afrikai püspök, amerikai püspök, az új 
amerikai vezető püspök és Emilio Castro 
EVT főtitkár is belefért a sorba. Fordítottam 
norvég újságcikket, interjút, svéd cikket, ma
gyarról angolra a HCP-nek, egy könyvecskét 
a LVSZ Missziói értelmezéséről.

D/ Konferenciákon vettem részt: Tahi, 
Gyenes, Sopron, Tutzing, Budapest.

E/  Eskettem és temettem. Két kivétellel 
nemzetközi esküvőkről van szó angol/ír vő
legény-magyar menyasszony, svéd-magyart, 
svéd-svédet, holland-svéd esküvő is volt (há
rom nyelven), német-magyart, német-német 
házassági évforduló -  Csupa ismerőst temet
tem. Három évtizede ismert gyülekezeti tago
kat, volt presbitert, nemcsak Budapesten, de 
Kecskeméten és Mezőfalván...

F/Látogattam néhány idős, beteg gyüle
kezeti tagot, évközben, karácsonykor, otthon, 
kórházban. Sokat beszélgettem egykori ifjú
sági tagokkal (ma már nagymama, nagypapa 
némelyik!) Engem is látogattak külföldről is, 
Magyarországról is, Budapestről is.

G/ Elég sok cikket írtam: Evangélikus 
Életbe, Diakóniába, Új Emberbe, Lelkipász
torba, egy Kelet-Európát bemutató svéd 
könyvbe, adtam interjút a Svenska Kyrkans 
Tidningnek, a svéd rádió vallásos adásának, 
a finn-svéd újság (Kyrkpressen) munkatársá
nak, írtam a Naptárba.

H/ Szerkesztettem a Lelkipásztort -  erről 
külön kellene egy előadást tartani: örömeiről 
is, problémáiról is. A mérleg pozitív.

1/ Tartottam az ökumenikus kapcsolatot. 
Talán alegérdekesebb e sokrétű munkában az 
a Pannonhalmán tartott lelkigyakorlat és teo
lógiai továbbképző tanfolyam, ahol egy hétig 
80-90 plébános között voltam és utolsó nap

tartottam előadást nekik. A városmajori rk. 
egyházközség, a volt szomszéd rk. ref. gyü
lekezetek lelkipásztorai, a szentesi apátplébá
nos, a methodista superintendens és az Ad
ventista egyház vezetője is ide tartozik, csak
úgy, mint a kalocsai érsek, a miskolci s. 
püspök, a máriapócsi gör.kat. vezető lelkész 
és az új pécsi rk.püspök Mayer Mihály (az ő 
kérésére prédikáltam a szekszárdi bélatéri 
nagytemplomban a bietigheimi testvérváros 
látogatása alkalmából).

Sokat olvastam-mégis kevesebbet, mint 
szerettem volna. Külön kellene szólnom az 
elmúlt nyár svédországi kalandjáról, a Gus- 
tavsbergi gyülekezetben végzett kápláni 
szolgálatomról. Ott két kollégát kellett volna 
helyettesítenem, de a mai napig nem kaptam 
meg a munkavállalási engedélyt... Gazdag 
országban pedig fizetés nélkül élni nem 
könnyű... A svéd egyház alulnézetből, vagy a 
svéd evangélikus egyház a földszinten (grass 
root level) c. tanulmányom még várat magá
ra. Felért egy „mythologiátlanítással”.

Most jönnek a jókívánaságaim:
(nemcsak három van mint a
mesében)
1. Igényesebb igehirdetést! 20  hónap 

alatt elég sok igehirdetést hallgattam Deák 
téren is, másutt is, nagynak mondott budapes - 
ti gyülekezetben és szórványgyülekezetben a 
Balaton partján. Budavár, Kelenföld, Hegy
vidék, Szekszárd, Fót, Rákospalota, Nagytar- 
csa. Részt vettem beiktatáson, avatáson, év
nyitón, évzárón, hallgattam református kollé
gát Pécelen, Kálvin téren, Balatonfenyvesen, 
Szentesen, görögkatolikus vezető lelkészt, 
pannonhalmi főapátot, szentesi apátplébá
nost, budapesti kanonokot, rádiós vallásos 
félórákat. Tudom, hogy le kell győznöm a 
szakmai ártalmakat, a kritikát, ami felülkere
kedik a nyitott igehallgatás gyakorlatán -  
mégis van, amit el kell mondanom: Jézus 
Krisztus központú igehirdetést várok! Az 
evangélikus igehirdetés nem írásmagyarázat
-  hanem éld evangélium hirdetés. -  Nem 
szórágás (pl. eredetiben ez aorisztosz, egé
szen mást jelent). Kenyeret várok! Amiből 
egész héten élni tudok. Mai mondanivalót 
várok. Erőt várok! Nemcsak új látást -  azt is
-  de erőt is, mert híjjával vagyok éppen en
nek. -  Tiszta evangélikus tanítást várok, ami 
nem ásatag orthodoxiát jelent, hanem végig
gondolt biblikus, jézusi mondanivalót -  
Mintha a szolgatársak (beleértve vezető em
bereinket is) ezen a ponton gyengélkednének 
leginkább. Nincs sodrása, magával ragadó 
áradása az igehirdetésnek, boncolgatunk, 
boncolgatunk egy holt tetemet -  ez a szöveg
-  pedig a működő, aktív, hatásos Krisztus 
jelenlétét kellene átélnünk. Baj van az ev. 
igehirdetéssel! Lelkészeink annyira túlterhel
tek, hogy már prédikálni sincs idejük... A 
MEE sokat emlegetett megújulását én nem 
mástól (zsinat, személyi cserék, struktúravál
tozás, anyagi erősödés, stb.) várom, hanem az 
evangélium-hirdetés megújulásától (erről 
részletesebben is hajlandó vagyok beszélget
ni...) Tartalmi, formai problémák és kiutak 
előkerülhetnek!!! Inspe!

2. Igényesebb írásokat! Nem részlete
zem, de igazán rossz tapasztalataim vannak, 
nem is annyira a Lelkipásztorban, mint az 
Evangélikus Életben. Magyar nyelvünk ke
rékbetörése szomorú jelenség. Olyanok fo
galmaznak németesen, angolosan, akik iga

zán nem mesterei az említett nyelveknek. 
Sajnos, fiataljaink sem jelentenek általában 
javulást e téren...

3. Kívánom a prioritást komolyan vevő 
gyakorló lelkészi szolgálat megélését., A  pe
dagógusok miért foglalkoznak egymással, 
miért nem a tanítványaikkal” kérdezte egy 
nyári Magyar Nemzet számban, egy „olvasó
levélben” egy anyuka. Mutatis mutandis: a 
lelkészek miért nem törődnek inkább híveik
kel... de ez még csak az egyik oldala az ügy
nek. Mert itt van egy másik is: aki Pestre 
kerül, az beiktató beszédében (programot adó 
igehirdetés, beköszöntő prédikáció -  mind
egy minek nevezzük) mindent megígér, az
tán eltelik egy-két hónap, egy-két év és ezer 
programú, közegyházi alkalmazott, közü
gyekkel foglalkozó kerületi közember lesz, 
de a gyülekezet pásztor után kiált... Tudom 
azt, hogy amit egykor id. Prőhle Károly még 
úgy tanított: „Collisio Officiorum nincs, csak 
rendetlen lelkész” ez nem igaz már a mi 
időnkben, egyszerre több helyen kellene len
nünk (nekem pl. most az Abonyi utcában!) de 
az is igaz, hogy 3-4 lovat megülni, vagy 
azokon állva lovagolni csak a cirkusz porond
ján lehet egy ideig...

4. Kívánom a communiopastorum meg
élését az eltorzult fratemitas helyett. A fráter - 
nitas csak férfiak testvérközössége ma pedig 
női lelkészeink is vannak... másfelől a frater- 
nitas társulás, emberi szándék szülötte (remé
nyekkel, tervekkel), a communio meg része
sedés a közös javakból, sőt belőle, akinek a 
nevét kevesebbszer kellene emlegetni, mint 
tesszük és komolyabban kellene venni, aho
gyan tanítjuk is...

5. Kívánom a mythologiátlanítás állan
dó gyakorlatát az egyházi életben. Néha még 
mindig meglep, micsoda mythoszok szület
tek az utóbbi években: Dezséry mythosz, Or- 
dass mythosz, Keken mythosz, Káldy 
mythosz, csak a legismertebbeket említem. 
Hogy a Bultmann féle mythologiátlanítás a 
maga helyén szükséges, s maga a probléma 
él, előttem nem kétséges, ha nem is vagyok 
bultmannista, de hogy ez nem elég az ÚT 
szövegére nézve -  az egészen világos. A  
mythoszokra, mesékre mindig viszket a fü
lünk, de nekünk az evangélium kell, aminek 
az erőterében az ember sem nem angyal, sem 
nem ördög -  hanem kegyelemre szoruló em
ber, sőt kegyelmet nyert ember... Egyszer ez 
a kérdés is megérne egy Fórumot.

6. Kívánom a lelkészi identitás komolyan 
vételét, megbecsülését! A „Mit ér az ember, 
ha magyar?” Régi Veres Péteri-i kérdés mu
tatis mutandis így alakítható: mit ér az ember, 
ha lelkész? Ha ev. lelkész? Nem óriás és nem 
törpe... nem Napóleon, de nem is féreg. 
Isten többszörösen megkülönböztetett mun
katársa (szünergos thou theou)! Ma nemcsak 
pedagógusok és tanácselnökök élik át az 
Identitátkrise-t -  hanem lelkészek is. Mi az 
ev. lelkész image? Mi van híveink előtt és mi 
van bennünk... mit mondanak rólunk ma má
sok, mit mondunk egymásról, mit mondunk 
magunkról (Túl kell lépnünk a világirodalom 
és a magyar irodalom papábrázolásán a Lu
das Matyién is (legutolsó szám! egy lapon két 
papi illusztráció) Fontos a lelkész személye, 
de nem döntő -  tanítottam azelőtt teológusa
imnak... most a fontost többször aláhúznám, 
s csak azután beszélnék arról, hogy nem dön
tő, mert Jézus Urunk a döntő.

7. Kívánom a munkatherápia alkalma
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zását a lelkészi életben is. Egyik volt káplá
nom mondta, hogy a munka megszállottja 
vagyok, fanatikusa stb. stb. -  lehet, ha ez 
voltam szánom-bánom.. de „bánom” után is 
vallom, hogy a lelkészi munka: munka, ami
nek verítéke is van... Egy-egy lelkésznek 
annyi feladata van, hogy közben elfelejt ko
molyan dolgozni, elmélyülten olvasni, „enni 
a Bibliát”, komolyan venni az egyest, leírni a 
prédikációt, a jelentést, a jkvt, a  munkatervet. 
Egyik feladatból a másikba zuhan, s közben 
nem végez igazi munkát.

8. Több figyelmet fordítsatok az elődök
re és az utódokra. Mindkét irányban látok 
tennivalót. Az utód nevelés sok területen hi
ányzott és hiányzik még ma is (sajtó, teoló
gia, vallástanító stb.) Az utánam az özönvíz 
még Noéra sem volt jellemző, bevitte acsalád 
tagjait meg az állatállományt is, mert gondolt 
a jövőre... Ugyanígy az előd megbecsülése, a 
Vm. parancsolat komolyan vétele sokat je
lent híveinknek is, akik életében az általunk 
gyöngének, sőt alkalmatlannak vélt és mon
dott, ma még talán élő ,.hülye nyugdíjas” 
„vagy már nem élő, de tökéletesen alkalmat
lannak tartott elődünk: Nagytiszteletü úr volt 
-  szájából igét hallgatott, kezéből úrvacsorát 
vett, szerette sírjánál vigasztalást kapott, eset
leg konfirmáló lelkésze volt. Tudjátok-e, 
hogy több mint száz nyugdíjasunk van és 
legtöbbjük sértődött, sebet viselő, szomorú 
ember-elődje a mostani kollegának, de leg
szívesebben eltűnne e világból, s kilépne az 
egyházból (tanú vagyok rá!) Ha lenne lelki
pásztori fegyelmezett imarendünk: napi 
imádságtárgynak venném fel az előd és utód 
(nem kérdését!) személyét...

9. Védjétek a mundér becsületét. Nem 
szeretem a militarista kifejezéseket, most 
mégsem tudok jobbat. A  kortárs lelkészekről 
van szó. Talán nem az lenne a legdöntőbb, 
hogy lutherkabátos kollegánk milyen cso
porthoz tartozik: EKE-s vagy Ágostonos, ha- 
bos-e vagy orthodox, fundamentalista-e vagy 
liberális, most politikai kategóriákról nem is 
beszélek. ,A  fogadjátok be egymást, amint a 
Krisztus is befogadott minket -  még ránk 
lelkészekre is vonatkozó apostoli jó tanács... 
Milyen rangja van egyszerű fehér mózestáb- 
lával ékesített fekete lutherkabátunknak ma a 
közéletben? A  fekete anyagon még a porsze- 
mecske is meglátszik... Hát még a sár, amit 
ráfröcskölt a másik s lehet, hogy az Arany 
János-i úri lócsiszár után könnyebben félreáll 
az ember és letörli, de a lutherkabátról mintha 
nehezebben jönne le a piszok... Tudom, hogy 
a lutherkabátnem olyan köpönyeg, ami majd 
megvéd az utolsó napon, Sík Sándorral én is 
tudom „Rövid útra kell már köpönyeg érmé
ként, Te tudod Jézusom, egyedül mértékem, 
Csak Tetőled várom hogy vállamra veted azt 
a Te rámszabott, varratlan köpenyed...” Ezt a 
mi varrott, talán naptól fakult, esőverte, egy
szerű köpenyünket becsülnünk kell, s a másik 
kollégát is mindig ebben kellene látnunk (ezt 
forgatni sem lehet, mint a ref.palástot) ezt ha 
begomboljuk más emberek leszünk -  egy 
szikrányi fény számomra, hogy avatáskor, 
ikatatáskor sok-sok lelkész jön össze ma, töb
ben mint azelőtt (1948-ban négyünkön és a 
fungensen kívül nem volt senki sem beöltöz
ve) ma néha harminc-negyven lelkész is jelen 
van s aztán énekli a Confirma Deust. Bárcsak 
fülünkben maradna a dallam, szívünkben a 
szöveg a hétköznapok porában is és ha kell 
védenénk a mundér becsületét...

10. Szeressétek a fővárost és benne a 
fővárosi evangélikusokat!

Ezt a vízfejű, túlméretezett, zsúfolt 
nagyvárost, ezt a vedlett vakolatú, beázást 
sejtető lázrózsákat viselő házdzsungelt. A lo
kálpatriotizmus még nem sovinizmus -  kell 
hely, ahol otthon legyünk ezen a világon. 
Hogy városon vagy falun nehezebb ma az élet 
-  ez lehet vita tárgya, hogy hol lehet köny- 
nyebben ember az ember -  itt az emberren
getegben vagy visszavásárolt tanyán, ez is 
kérdés, de hogy a főváros szeretete nélkül 
nem lehet jól lelkészi szolgálatot végezni itt, 
az előttem nem kérdés.

Volt aki a keresztyénséget a falusi, föld
höz kötött ember vallásának tartotta, s volt, 
aki 2000 évre úgy nézett vissza, mint amiben 
mindig városon élt a keresztyénség zöme 
kezdettől a mai napig. Ezt a vitát én eldönteni 
nem tudom, afrikai, amerikai, európai nagy
városokban járva mindig újra csodálkoztam, 
hogy ott is lehet keresztyén életet élni... Itt is 
lehet, sőt evangélikus lelkésznek is lehet len
ni nem felületes, fennhéjázó büszkeséggel, de 
öntudatosan, budapestien budapestiek között 
és budapestiekért.

Bocsássátok meg, ha fellengzősnek tűnt 
a kívánságlista, 10-et kívántam -  nem is csak 
hármat, mint a mesében...

Devecseri szerint a jóízlésű vándor még 
hármat sem kér, nemhogy tízet... a három 
helyett csak egyet kér, a tündérlánynak böl
csen így szól: Téged magadat... majd hozzá
teszi „ezret kívántam én ezzel az eggyel ezret 
s végtelent...!”

A tíz jókívánság mélyén nekem is való
jában csak egy kívánságom van a Pesti LMK 
mai ülésén: hogy Ő legyen veletek nehéz 
időket átélt, nehéz időkben szolgáló és ki 
tudja még milyen nehéz idők felé menő kol
légáim: O legyen veletek. Hogy is mondja 
Pál: Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk, aki 
tulajdon Fiának nem kedvezett hanem mind
nyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna ne
künk VELE együtt mindent?”

Van-e még valami mondanivalód szá
munkra? -  Kaptam a kérdést Rákospalotán 
augusztusban.... Hát most ennyi volt.

Köszönöm.

H.K.

Fasori 
gimnazisták 

az Énekek 
Énekéről

A Fasori Gimnázium érettségiző diákja
inak hittanórán azt a feladatot adtam, hogy 
készítsenek rövid fogalmlazást A szerelem az 
Énekek Éneke tükrében címmel. A feladatot 
mindenki alkatának és képességeinek megfe
lelően oldotta meg: volt, aki az előző órán 
elhangzottakat vagy az általa e témában ol
vasottakat építette be írásába, volt, aki vi
szont egészen személyesen, önmagát adva fo
galmazott.

Abban feltétlenül megegyeztek vala
mennyien, hogy az Énekek Énekét igazi, tisz
ta forrásnak tekintik, sokan most, életükben 
először olvasva ezt a könyvet döbbentek rá e 
himnuszok megragadó szépségére és hiteles
ségére. Amikor a szerelem és szexualitás tar
talmát és esztétikáját az utcán árusított pony
vák mind silányabban próbálják bemutatni, 
éppen a Biblia őszintesége jelenthet fogódzót 
az amúgy is nagyon érzékeny és sérülékeny 
korba ért tizenéveseknek. Az elkészült dolgo
zatok szinte mindegyike azt mutatja, hogy 
ebbe bátran bele is kapaszkodnak.

A fogalmazásokcáfoljákazt a közhiedel
met, hogy „ a mai fiatalok” kevésbé lemének 
romantikusok, hogy a szerelem náluk oly
annyira eltárgyiasult volna. Ellenkezőleg: 
legtöbbjükben nagy a vágy a tisztaságra, az 
érzelmek hiteles megélésére. Éppen ezért 
igénylik, hogy őszintén, kertelés nélkül be
széljenek velük testi-lelki kérdésekről is, 
amyi kertelés és szemforgatás után.

Lelkészeknek és hitoktatóknak nagyobb 
bátorsággal kell a serdülök kimondott és el
hallgatott problémáival szembesülniük. Eb
ben próbál szerény segítséget nyújtani az 
alábbi összeállítás, amelyben néhány fogal
mazásból idézünk.

, A z Énekek Éneke -  Canticum Cantico- 
rum -  szerelmi éneksorozat a bibliai iratok 
gyűjteményében. Ez a merőben világi, sőt 
erotikus líra csak hosszú harcokután jutott be 
a kánonba és a zsidó irodalomba, amelynek 
ma már legértékesebb munkái közé tartozik. 
Kanonizálását Akiba harcolta ki, mégpedig 
azzal, hogy allegorikus értelmezést adott a 
költeménynek. Az ő értelmezésében az ének
ben szereplő szerelmesek Isten és Izráel, akik 
epekednek egymás után.

A kereszténység magáévá tette az alle
gorikus értelmezést, azzal a különbséggel, 
hogy Krisztusra és az egyházra vonatkoztatja 
a megénekelt nagy szerelmet.

Az értelmezések mindegyike helytálló 
és elfogadható. De a mű alapjelentése -  mely 
szerint az Énekek éneke két szerelemes pár
beszéde -  is érvényes, különösen is, ha ismer
jük keletkezésének valószínű okát. Egyes 
elképzelések szerint az író idejében létezett 
egyfajta nyugtalanság a zsidók körében a sze
relem szabadsága miatt. A házasság intézmé
nyébe vetett hit csökkenése miatt joggal ag
gódó zsidók a szerelem tisztaságának meg- 
éneklésével vélték megvédeni-megőrizni ezt, 
a társadalom számára oly fontos emberi kap
csolatot, illetve létformát. Az Énekek Éneke 
a szerelmet megfosztja a bűn salakjától, és 
úgy mutatja be a zsidó hajadont, mint aki a 
szenvedések tüzében is megőrzi szüzességét. 
Számunkra, keresztyének számára ez külö
nösen fontos, hisz az Újtestámentumban csu
pa fenyegető és kárhozatos kísértés a szere
lem; a nőtlenség kívánatosabb, mint a meg- 
nősülés, az özvegyasszony nőül vétele meg 
közönséges paráznaság.

A könyv két hőse a pásztor és Szulamit, 
akik nagy szerelemmel szeretik egymást, de 
erős kísértés fenyegeti boldogságukat. A szép 
Szulamit a királyi udvarba kerül, ahol Sala
mon egyik feleségének szánják. A szőlősker
tek ködös hátteréből kilép fényes kíséretével 
Salamon király, és hálóját kiveti a lányra, de 
annak szerelme „erős, mint a halál”, és a 
kísértés nem tántoríthatja el a pásztorától. 
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Bármily csábítóan éneklik is meg előtte az 
udvar vonzó szépségeit, ő  oda se figyel. Vá
laszul azokat a dalokat énekli, amelyeket ott
hon d vagy kedvese, a pásztor szokott énekel
ni, s ezek az énekek mindig önkéntelen taga
dó válaszokat tartalmaznak.
„Nem szolgálhatunk két úrnak" -  mondja a 
Biblia, s így van ez a szerelemben is, mert aki 
egyszer teljesen odaadta magát valakinek, an
nak utána nem marad semmije, amit még 
egyszer odaadhatna.
A szépség megítélése szubjektív és teljesen 
személyes.De az élet a -  testi vagy lelki -  
szépségre való rácsodálkozás nélkül értelmet
len. Ez a világ nem olyan, hogy a szépséget 
ne kéne megcsodálnunk, s különben is mit ér 
a létezés, ha az ember nem képes önmagáról 
megfeledkezve szeretni.
„Tégy engem mint pecsétet a te kebledre, 
mint egy bélyeget karodra, mert kemény a 
szerelem, mint a koporsó, és erős, mint nagy 
vizeknek sodra."
Istenhez az Ö megmagyarázhatatlan örök 
szeretete köt bennünket elválaszthatatlanul. 
Olyan ez, amikor valaki, talán akarata ellené
re, váratlanul igaz szerelembe esik. S itt ön
nön korlátáinkba ütközünk. Nem tudjuk 
megmagyarázni, miért vált ki bennünk egy 
másik ember ilyen csodálatos érzéseket. S nem 
tudjuk megmagyarázni, miért áhítozunk Is
ten után oly nagyon, s miért tartjuk életünk 
legszentebb pillanatainak az imádság perce
it."

(B.K.)
„Végre valami olyan pont, ami oly sok ember 
számára azonosat jelent! Azt hiszem, az 
összes -a zÍ rást olvasó -  ember azonos fogal
mat társít a címhez: a SZERELMET.
Azt az érzést, amely megosztja az embereket, 
mégis eggyé teszi őket; amely -  egyes embe
rek számára -  isteni eredetű, mégis vitatha
tatlanul, mélyen emberi. Illeszkedik a Bibliá
ba, hisz szerves része annak, mégis úgy tűnik, 
mintha teljesen más tőről fakadt volna. Kilóg, 
mert nyelvezetével, képeivel saját korában -  
talán még ma is? -  megbotránkoztatást vál
tott ki. Címe is mutatja azonban -  „legéne- 
kebb Ének" - , hogy a legfontosabb könyvek 
egyike (ha nem a legfontosabb), hiszen a sze
relem, szeretet mindenhatóságát fogalmazza 
meg, a maga gördülékeny, dicsőítő, már-már 
fanatikusan magasztaló stílusában. Számom
ra nem más, mint a szerelem egyik legcsodá
latosabb megnyilatkozása, amellyel valaha is 
találkoztam.
Emlékszem, szerelmes óráimban, az érzéstől 
hevülve, vadul, már-már a fájdalomig átélve 
olvastam sorait, oly tökéletesnek és tisztának 
éreztem. A szerelemről meseszerűen tisztán, 
őszintén szólt, s számomra egyúttal a tökéle
tes szépséget is megformálta. Nehéz óráim
ban is bizodalmát nyújtott, hogy majdan 
büszkén vághatom ki reménykeltő sorait: 
„Nézd, vége van a télnek, elmúlt az esőzés, 
elment. Megjelentek a virágok a földön, itt az 
éneklés ideje..."
Bizodalmát nyújtott, mert emberi vonásai el
lenére az emberfőié helyezte a szerelmet, el- 
pusztíthatatlannak, mindenhatónak:

„Bizony, erős a szeretet, mint a halál, 
legyőzhetetlen a szenvedély, akár a sír.” 

(Úgy hiszem, a szerelem érzését kiterjeszti a 
szeretetre is, ami a mostani magyar szóhasz
nálatban elég nagy különbséget jelent, de ta
lán az akkori hivritben nem.)
A következő pár sor világítja meg legtökélete

sebben az Énekek Énekének szerelemről adott 
képét:

„Mindened oly szép, kedvesem, 
semmi hibád nincsen.”

(F.R.)
„Énekek éneke” -  a legszebb ének.

De mi is az ének?
A Bibliában olvassuk: „Kezdetben volt az 
Ige..." A zenében ez ebben a formában érvé
nyes: Kezdetben volt az ének. Az ének Isten 
egyik legszebb és legcsodálatosabb adomá
nya! (Ézs 10; Ézs 40; Zsolt 33; 57; 10; 89; 92; 
66; 96; 100; 101; 108,4).
A beszéd belőlünk fakad -  az ének mélyebb 
énünkből tör fel. Énekben szabadul fel a lélek, 
az érzések dallamban törnek fel. Énekünkhöz 
nem hallás kell, hanem szív! (Mindenki tud 
énekelni.)
„Ne keltsétek, ne ébresszétek fel a szerelmet, 
amíg nem akarja" (3 „5) -  Isten mindenkinek 
megmutatja a megfelelő időben, hogy kit szán 
neki (lMóz 2,18), éppen ezért 2Tim 2,22! 
Életünk három fő döntése: az Úr befogadása; 
pályaválasztás; segítőtárs (nem partner) vá
lasztása.

„Minden embernek a lelkében dal van, 
És a saját lelkét hallja minden dalban;
És akinek szép a lelkében az ének,
Az hallja a másik énekét is szépnek.” 
(Babits)

(B.Zs.)

A szerelem életünk iin. állandó (örök) értékei 
közé tartozik: egyaránt átérzi az ókori és a mai 
ember. Általában a forma esztétikum ragadja 
meg a szerelmest, és vezeti el a szellemi kap
csolat harmóniájáig -  de ez lehet fordítva is. 
Létünk megalapozó részévé kellett válnia a 
szerelemnek már csak azáltal is, hogy az em
ber kétnemúségre „ítátetelt". Az Énekek 
Énekében is ez a folyamat zajlik le: a szerelem 
ébredése, vágyódás, egymás keresése (amit 
általában hasonlatok fejeznek ki), a vőlegény 
és a menyasszony találkozása, ahogy a mási
kat lelkesen csodálják, rácsodálkoznak egy
másra: „De szép vagy, kedvesem, de szép 
vagy! Szemeid galambok..."
De az ifjú és heves szerelem mértéktartó kell 
hogy legyen, az isteni törvényeket és intelme
ket szem előtt kell tartani. „Kérve kérlek tite
ket, Jeruzsálem leányai, a gazellákra és a mező 
szarvasaira: ne keltsétek, ne ébresszétek fel a 
szerelmet, amíg nem akarja!" (Vö. Prédikátor 
könyve: „mindennek megvan a maga ideje".) 
Az Énekek Énekében hasonló a szerelem a 
reneszánsz ember szerelméhez: a földi és az 
égi szerelem egybekapcsolódik. Itt még ideállá 
válik a szerelem tárgya: tisztának, erkölcsös
nek, Istenben valónak látják egymást, de a 
testi szerelem is megjelenik: az érzelmek idő
vel érzékekké válhatnak (de csak idővel). Mi
kora vőlegény és menyasszony már egymásra 
találtak, és feljogosultak a boldog egy üttlétre. 
Itt a szövegben már elég heves érzelmek is 
kifejezésre jutnak: „Termeted pálmához ha
sonló, melleid szőlőfürtökhöz. Gondoltam, 
felmegyek a pálmafára, megragadom fürtje
it." Ez a „vad líra" már egészen művészivé 
teszi a szöveget.
A 6. részben hangot kap az egymásra találás 
öröme, a kölcsönös birtoklás szépsége: „én 
szerelmesemé vagyok, szerelmesem enyém..." 
-  ez emlékeztet a magyar népköltészet fordu
lataira: én a tied, te az enyém; ásó-kapa stb.

(P.E.)

„Sosem voltam még szerelmes, így hát nem is 
érzem magamat jogosultnak arra a feladatra, 
hogy értekezzek a szerelemről. Halvány sej
telmeim ugyan vannak, de ezek valószínűleg 
vagy nem helytállóak, vagy nem teljesek.
Az Énekek Éneke valóban a világirodalom 
gyöngyszemei közé tartozik. Goethe így írt 
róla:,,...a legbájosabb, legutánozhatatlanabb 
emléke a szenvedélyes, bátor szerelem kifeje
zésének". Más pedig ezt mondta: „Az egész 
világ nem ér fel az Énekek Énekével, s ha a 
többi irat szent, az Énekek Éneke a szentek 
szentje."
Egyes források szerint a zsidóság allegorikus 
módon értelmezte Istennek a kiválasztott 
néppel való viszonyára vonatkoztatva. A ke
resztény egyházatyák nagy része is magáévá 
tette a zsidó értelmezési hagyományt, csupán 
előképi módon, Krisztus és az egyház viszo
nyára kiterjesztve.
Ám léteznek más nézetek is. Rabbi Akibát, 
kora legnagyobb zsidó tudósát szenvedélye
sen érdekelte a való élet, s lázító beszédeivel 
beutazta a keleti gyülekezeteket, hogy a római 
világbirodalmat megrendítő, utolsó nagy sza
badságharcot megszervezze. A90-benJamni- 
ában a Biblia könyveit kanonizáló „bizottság
ban" védelmébe vette a kirekesztésre szánt 
„Sír-hassírim"-et. Akiba tudta, hogy a 
könyvben nem allegóriáról van szó, de félre
vezette a bizottságot, hogy megmenthesse az 
ókori Kelet egyik legcsodálatosabb, s az óhéber 
irodalom egyetlen szerelmi költeményét. Ha 
indexre kerül, héber szövege hovatovább fe
ledésbe merül.
A költeményben fellelhetők görög klasszikus, 
elsősorban anakreoni hatások. „Egy hang 
szólt, szerelmesem sürgetett" -  szólnak a bib
liai sorok, s ugyanez a gondolat Anakreonruü: 
„a kapuban áll Erósz, és a reteszre rákopogtat. 
Vagy a leány „fáraó fogatában futó kancaló", 
a görög lírában „derék csikó".

(R.M.)
Az „Énekek Éneke” cím a legszebb éneket 
jelenti, s tartalmilag az emberi élet során a 
legszebb korszakról ír, a szerelemről.
Lágy hullámzásra emlékeztet ez a nyolc rész, 
mint ahogy a szerelem is hullámzik. A szerel
met nem egyoldalúan közelíti meg, s vala
mennyi hasonlat egyet mondat: szép. A ha
sonlatok halmozása a szerelem kifinomult, de 
mindig újabb szót kereső megfogalmazása, a 
lehető legszebben. Nincsenek bonyolult kör- 
mondatok, fejtörést igénylő érzések leírásai: 
egyszerűen és feltétlenül tisztán szólnak a 
mondatok.
A „szerelmi hullámvölgy", a szerelmes bo
lyongás, a társ keresése is megjelenik -  egy 
éjszakai („hideg") jelenként. De a bolyongás 
alól felold, hogy a pár az egyetlen, akit min
denki közül fel lehet ismerni, távolról szem
betűnik az O. Az egymásra találás, a meg
nyugvás tompa melege következik a keresés 
után. Egy kert nyugalma -  édenkert, mint 
asszociációs lehetőség! -  adja a szerelmi 
együttlét helyét. A befejezettség, az öröknek 
tűnő környezet mint egy puha pólya óvja a 
szerelmeseket a zord világtól. Sajnos, ez a kert 
hiányzik a mostani időkben.
A lezárás prófétai jellegű, és a szeretet/szere
lem végtelen erejét demonstrálja: „Sok víz 
sem tudja eloltani a szer etetet, folyók sem 
tudják elsodorni. De ha valaki háza minden 
kincsét kínálja is a szeretetért, azzal sem érne 
el semmit."

(Cs.B.)
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„Már a cím is sugall valamit: a legénekebb 
ének.
Ez a héber cím találóan kifejezi a lényeget: a 
csúcs, a tetőpont, az abszolút ének. Szebbnél 
szebb kifejezéseket olvasunk benne, gyönyö
rűnél gyönyörűbb énekek kápráztatnak el 
minket. És ez nem is akármiről, hanem a 
szerelemről.
Ebből az énekből megérthetjük, ha még nem 
volt; újra átélhetjük, ha már volt; csöndesen 
örülhetünk és hálát adhatunk Istennek, ha 
most van életünkben ez a nagy szerelem. 
Gyakran elhangzik, vissza-visszatér a motí
vum: „Ne keltsétek, ne ébresszétek fel a szere
lemet, amíg nem akarja" Isten ajándéka a 
szerelem, és nem kell siettetni. Majd jön, ki
nek előbb, kinek utóbb. Kár elrontani a bol
dogságot azzal, hogy talán mások előtti felvá
gásból, erőltetve keressük és „találjuk meg" a 
szerelmet.

(M.G.)

Fabiny Tamás

„Itt az idő!”
A Magyarországi 

Evangélikus Egyház 
és a zsidók

Három megjegyzés elöljáróban
1. Éppen két hete értesültem e tudományos 
konferenciáról, amikor Dr. Nagy Gyula püs- 
pökmegbízottezzelazelőadással.Atiszteletre 
méltó feladatot őrömmel vállaltam. De -  je
leként a konferencia tárgya és az Önök sze
mélye iránti nagyrabecsülésemnek -  dolgo
zatom műfaját inkább esszének vagy szoci- 
oriportnak, mint tudományos értekezésnek 
nevezném.

2. Mivel e tárgyban mind a mai napig 
semmiféle tudományos vizsgálat anyaganem 
jelent meg, elsősorban személyes tapasz
talataimra és a szájhagyományra (halacha, 
oral history) kell támaszkodnom.

3. A cím nem véletlenül került idézőjel
be. Frartz Rosenzweig egyik fontos tanul
mányának címe ez. Áldott legyen az emléke 
a zsidó-keresztény dialógus e páratlan csil
lagának.

Kísérlet a múlt
tehermentesítésére -  hallgatás és
elhallgatás
Kossuth Lajos a magyar történelem leg

nagyobbjai közé tartozik. Méltán. Petőfivel 
együtt a rendíthetetlen szabadságvágy, a ha
lálig hordozott hűség és hazaszeretet szimbó
luma ő. Egyházunk tagjai büszkék arra, hogy 
mindkét hazafit evangélikus lelkész keresz
telte. Sőt, Kossuth sok évtizedes emigráció
ján át megőrizte kapcsolatát a tállyai gyüle
kezettel, hol a keresztelőkövet ma is nemze
tiszínű lobogó fedi. Az is ismert, hogy 
Kossuth baráti kapcsolatban állt az egykori 
Deák téri lelkésszel, Székács Józseffel. Az 
azonban föltáratlan, hogy a német teológiai 
gondolkodás hatása alatt eszmélődő Székács 
-  Heidelbergben volt stipendiáns -  szelíd és 
visszafogott antijudaizmusa miképp hatott a 
politikus Kossuthra, aki 1844-ben a Pesti hír
lapban a zsidó emancipáció nehézségeiről írt. 
Kossuth írását Székács nyílt levele előzte 
meg, amelyben rátámadt a zsidókra, akik
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fölháborodtak a híres nyelvész Ballagi 
(Bloch) Mór kitérésén. (Ballagi Székáccsal 
egy időben szintén Heidelbergben tanult.) 
Székács a zsidók tiltakozását annak jeleként 
értékelte, hogy éretlenek a polgári egyenjo
gúságra. Székács levelére Low Lipót nagyka
nizsai rabbi válaszolt az Allgemeine Zeitung 
des Judenthums VIH/48. számában. írását er
kölcsi fölény hatja át. Ballagi kitérésének 
okát csupán az alantas önzésben látja, s meg
kérdi: „vajon az ilyen jellemhiány előnyére 
volna-e az államnak?” (Venetainer, 149.)

Kossuthoz hasonlóan különösen sokat 
emlegetik evangélikus berkekben az egy év
századdal később tevékenykedő nagyformá
tumú, bátor politikust, Bajcsy-Zsilinszky 
Endrét. A működése kezdetén erősen jobbol
dali politikus több esetben állást foglalt a 
„zsidókérdésben”. Az átlagos műveltségű 
ember számára érthetetlen, miképp lett a 
„keresztény kurzus” eme oszlopából antifa
siszta, a kicsinyke fegyveres ellenállás poli
tikai vezetője és mártírja. Írásait olvasva 
messzemenő szellemtörténeti rokonság fe
dezhető fel D. Bonhoeffer gondolataival. Rit
ka példája ez a lutheranizmusban a nemzete
ken és népeken átívelő hit- és sorsközösség
nek. (Vö.: D. Bonhoeffer: Die Kirche von der 
Judenfrage -  Bajcsy-Zsilinszky E.: A zsidó
kérdés -  magyar szemmel. Kísérteties módon 
mindkét írás keletkezési éve: 193 3 .)

Az evangélikus egyház két világháború 
közötti közéleti szerepéről, ezen belül a zsi
dósághoz, vagy éppen a „zsidókérdéshez” 
való viszonyáról érdemi mű nem jelent meg. 
A történelmi igazság föltárására más terüle
ten sem törekvő marxista ideológiájú szerzők 
az evangélikus egyházat, a történelmi egyhá
zak legkisebbikét, egy kalap alá vették a ró
mai katolikus és a református egyházzal, s 
mint azokat, az evangélikus egyházat is az 
ellenforradalmi Horthy rendszer hű kiszolgá
lójaként bélyegezték meg. Az egyház pedig 
hallgatott, némán tudomásul véve társtettesi 
minősítését a valóban elkövetett politikai és 
társadalmi bűnökben.

A Magyarországi Evangélikus Egyházra 
egészen a közelmúltig jellemző volt valami 
súlyos sérülés következtében létrejött identi
tászavar, melyet egyszerre jellemzett az em
lékezetvesztés, a felejtés és a diffúz bűntudat. 
Ennek egyik jellemző esete közelről érinti 
témánkat. Sztehlo Gáborról van szó.

1974-ben halt meg Sztehlo, abban az 
évben amikor a Teológiai Akadémiára jelent
keztem. Gyülekezetem lelkésze annak idején 
szoros kapcsolatban állt vele. (E kapcsolat 
miatt két évvel ezelőtt ő  is ugyanabban a 
kitüntetésben részesült, mint a „gyermek- 
mentő”, fátültethetett a Jadvasém kertjében.) 
Lelkészem azt is tudta, hogy különösen fon
tos feladatomnak tartom a kapcsolattartást a 
zsidósággal mind teológiai, mind társadalmi 
értelemben. De akkor mégsem látta érdemes
nek megemlíteni Szethlo Gábor életének 
legnagyobb tettét. Miért? Nem tudom. De 
nem csak ő  felejtette ezt el. Úgy végeztem el 
az Akadémiát, hogy Sztehlo Gáborról soha, 
senki egyetlen szóval sem emlékezett meg. 
Vajon miért?

A Magyarországi Evangélikus Egyház 
permanens társadalmi presztízsvesztésének 
Sztehlo Gábor megelevenedő emlékezete 
vetett gátat. Az 1500 zsidó gyermeket meg
mentő lelkész szinte kultikus hőssé vált. 
Nemcsak aszámtalan újságcikkre, aTV-film-

re, és az emléktáblára gondolok, hanem arra 
is, miképp használták föl Sztehlo fölbecsül- 
hetetlen tettét arra, hogy a keresztény egyhá
zak háború alatti magatartásáról kialakított 
hamis elképzeléseket másfajta hamisító álta
lánosítással próbálják meg eliminálni. Ez a 
kísérlet jogos ellenérzéseket szült zsidó értel
miségi körökben: ha a keresztény egyházak 
lelkészei csupa Sztehlo Gáborokból állottak, 
miképp történhetett meg az, ami megtör
tént...?

Szakály Sándor hadtörténész 1987-ben 
megjelent művében 414 magas rangú katona 
életrajzi adatainak statisztikai vizsgálatát vé
gezte el. E katonai elit tagjai közül 51 volt 
evangélikus (12,3 %). Közülük egyetlenegy 
sem tagadta meg az engedelmességet, s nem 
került kapcsolatba az ellenállási mozgalom
mal. Bár Stromm Marcel grófról tudjuk, hogy 
amikor a németek, menekülésük fedezendő, 
azt követelték tőle, áldozza fel embereit, 
elutastíva ezt, megadta magát az oroszoknak.
S persze az is igaz, hogy a kivégzett háborús 
főbűnösök között három evangélikus vallásé 
vezérezredes volt (Beregfy K., Fekete- 
halmy-Czeydner F., Jány G.) /Szakály, 20- 
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Feltehetőleg az egyház egykori lelkészi 
karára is inkább az volt a jellemző, ami a 
katonai elit evangélikus tagjaira: feltétlen en
gedelmesség a felsőbbség iránt, esetleg irre
dentizmussal vegyes rokonszenv a német
séggel, tradicionális antijudaizmus. A Ma
gyarországi Evangélikus Egyháznak 
egyetlen mártír lelkésze volt, a Jolsván meg
gyilkolt Remete László. Talán mondanom 
sem kell, zsidó származású. Mikor anyját 
Auschwitzba hurcolták, csatlakozott a parti
zánokhoz. Remete László is a tudatos felejtés 
áldozata maradt volna, ha egykori hittanosa 
-  ugyanaz az írónő, aki Sztehlo Gábor emlé
kezetét is megelevenítette -  negyven év múl
tán meg nem örökíti feledhetetlen embersé
gét. (Remete Lászlóról 1978-ban Rédey Pál 
is írt könyvet, melynek hitelességét azonban 
több egykori Remete-tanítvány megkérdője
lezi.)

A háború elvesztése és a rend
szerváltozás módot adott volna a megújulás-  
ra. Nem így történt. 1946. januárjában még  
együtt evangelizál Ordass Lajos Bereczky  
Alberttel, az evangélikus püspök a reformé-  
tus államtitkárral. Az evangelizáció címe és  
témája: Keresztyéneknek a zsidóságról -Zsi-  
dóknak a kereszlyénségről. Három évvel ké-  
sőbb mindketten rabok: Ordass koncepciós  
per áldozataként, Bereczky meg püspökbá-  
búként a sztálinista pártfunkcionáriusok ke-  
zében.

Mi lett volna, ha Ordass Lajost 1948- 
bán nem börtönzik be? Nem tudhatjuk. De azt  
tudjuk, hogy az erőszakkal eltávolított pils-  
pök helyére Dezséry László került, mégpedig  
az akkori kultuszminiszter és egyházkerületi  
felügyelő Darvas József határozott akarata-  
ból és nyomására. Ki volt Darvas József? Egy  
személyben parasztpárti népi író és az illegi-  
lis kommunista párt ügynöke, a sztálinista  
diktatúra minisztere és az evangélikus egyház  
legmagasabb világi tisztségviselője -  szinte  
tipikusnak mondható huszadik századi ma- 
gyár értelmiségi sors.

Darvas a „zsidókérdést” illetően sem 
maradt néma. 1945. március 25-én jelenik - 
meg a kommunista párt napilapjának, a Sza-  
bad Népnek az első száma. A főbb cikkeket 



Rákosi, Gerő, Horváth Márton, Losonczy 
Géza írja, és a harmadik lapon Darvas. A 
közel egész oldalas írás címe: „Őszinte szót 
a zsidókérdésben.” Cikkében megbocsátást 
hirdet a „kisnyilasoknak” és úgy véli, hogy 
egyedül a magyarságnak van joga a jóvátétel
hez. Aztán ezt írja: „Rengeteg munka és még 
sok áldozat kell ahhoz, hogy felépítsük a 
demokratikus Magyarországot, amelyben 
mindenki egyenlő, szabad emberként élhet. S 
a munka és az áldozatok vállalása alól senki 
sem vonhatja ki magát, aki részese akar lenni 
ennek a szabad jövendőnek. Nem vonhatja ki 
magát még a múlt szenvedéseire való hivat
kozással sem, mint a zsidóság egy bizonyos 
része szeretné tenni. Ha szenvedésről van 
szó, hát a munkásság és a parasztság évszá
zadok szenvedésére hivatkozhat, s az áldoza
tokból is éppen eléggé kivette a részét, nem
csak a zsidótörvények, de Werbőczy fövényei 
óta -  mégis dolgozik, áldoz, mert érzi, hogy 
magának építi az új országot. (...) Miért akar
nak hát most hamis mártíriumuk leple mögött 
tétlenkedni azok, akik míg lehetett, mindig a 
napos oldalon állottak? (...) Az utóbbi eszten
dők során egy furcsa -  munkaszolgálatos - 
szemlélet fejlődött ki náluk: úgy tanulták meg 
a világot látni, hogy vannak keretlegények és 
vannak munkaszolgálatosok. Most, hogy for
dult a világ, ők szeretnének keretlegények 
lenni... Nos ezzel a hamis és káros szemlélet
tel le kell számolni. Nincs tovább keretlegény 
és nincs munkaszolgálatos, még megfordított 
szerepkörrel sem! (...) Ezek azok a hibák és 
tévedések, amelyeket sürgősen fel kell szá
molni. Akik pedig nem hajlandók erre, azokat 
a demokratikus Mayarország kiveti magából. 
Nem mint zsidókat, hanem mint a demokra
tikus építés szabotálóit. A többi szabotálóval 
és reakcióssal együtt!” (Kende, 58-59).

Naivitás volna feltételezni,hogy ilyen 
szemléletű egyházi vezető elősegíthette a 
tisztázódást és az újrafogalmazást, akár a tör
téneti, akár a teológiai kérdésekben. S rész
ben magyarázat ez arra is, miért nem alakult 
ki kapcsolat a Magyarországi Evangélikus 
Egyház és a hazai zsidóság között a háborút 
követő negyven éven át. Változásról e téren 
csak 1984-től beszélhetünk.

Miért vannak, ha egyszer nem
lenniük kellene?
A másik oldal, a zsidóság helyzete még 

tragikusabb. A  soa a magyar zsidóságot vég
veszélybe sodorta. A The Jewish Year Book 
1970. évi statisztikája szerint, 1928-ban: 
5 0 0 0 0 0 ,1950-ben: 160000 ,1968-ban: 80000  
zsidó élt Magyarországon. A kivándorlás az
óta is folyik. Budapesten kívül rendszeres 
hitélet csak három nagyvárosban van: Mis
kolcon, Szegeden és Pécsett. 1945. és 1988. 
között több, mint negyven rabbi végzett a 
szemináriumon. Jelenleg tíz rabbi működik 
az egész országban, részben idős emberek. A 
hitközség elméletileg jól kiépített intézmény- 
rendszerét (rabbiképző, gimnázium, kórház, 
öregotthonok, múzeum, könyvtár, kóser mé
szárszék és étterem, stb.) az anyagi gondok 
és a munkaerőhiány teljes összeomlással fe
nyegetik. A statisztikus megközelítés igazol
ni látszik Scheiber Sándor professzor vízió
ját: Száz év múlva sem Magyaroszágon, sem 
ebben a régióban, Közép-Kelet-Európában 
nem lesz egyetlen zsidó sem.

A háború után az elhurcolt, de életben 
maradt zsidók túlnyomó része hazatért. Meg

próbálták ott folytatni az életet, ahol abbama
radt, kisiparosként, kereskedőként, orvos
ként, újságíróként. Aztán, még a demokrácia 
rövidke néhány éve alatt, legtöbbjük rádöb
bent: valami végzetesen megszakadt. Puszta 
létük kihívás. Jelenlétük nem bűnbánatot, 
csak bűntudatot és haragot vált ki. A kommu
nista propaganda nem egyszer lincselést pro
vokálva őket tette felelőssé a gazdasági nyo
morúságért: máskor az ő védelmük örve alatt 
sújtott le fasisztának és reakciósnak bélyeg
zett népi megmozdulásokra.

Közismert tény, hogy a kommunistapárt 
által irányított belügyi, államvédelmi hatóság 
funkcionáriusait különös módon két csoport
ból válogatta össze: olyan zsidókból, akik 
végképp el akarták felejteni és felejtetni szár
mazásukat, és olyan nyilasokból, akiknek lét
érdeke volt önmaguk múlttalanítása. A tegna
pi üldözött és üldöző ugyanabban az egyen
ruhába kényszerült úgy tenni, mintha nem 
ismernék egymást. Bár a Rákosi-rendszer hi
vatalosan elítélte az antiszemitizmust, min
dent megtett annak elevenenen tartásáért, mi
közben egyaránt üldözte a zsidó polgárt, mert 
polgár volt, az egykori illegális kommunista 
zsidót, mert már egyszer tanújelét adta, hogy 
sem nem gyáva, sem nem megvesztegethető, 
és képes az ellenállásra: de a zsinagógához hű 
zsidót is, mert hívő volt, s természtesen ül
dözte a cionistákat is, a legkisebb sikerrel, 
mivel azok elmentek. Persze -  kérdezhetnénk 
szkeptikusan - ,  kit nem üldözött a Rákosi- 
rendszer?

Racionális gondolkodású nép a magyar. 
Gyorsan belátta, hogy bár Rákosi és a párt 
legszűkebb vezetősége kivétel nélkül egykor 
Moszkvába emigrált zsidókból áll, ez a klikk 
nem azonosítható a magyar zsidósággal, 
mely éppúgy szenved a zsarnokság alatt, mint 
a magyar paraszt vagy munkás. Többek kö
zött ez is magyarázza azt, hogy az 1956-os 
forradalom és népfölkelés alatt kizárólag vi
déken, ahol már akkor is alig-alig éltek zsi
dók, került sor pogrom-kísérletre, s két eset
ben gyilkosságra, összesen tizenkét község
ből és négy városból számolnak be 
antiszemita atrocitásokról. Budapest azon
ban mentes maradt ezektől. Külön kérdés, mi 
motiválta a zsidó származású művészeket, 
tudósokat, funkcionáriusokat, a fegyveres 
harcokban is résztvevőket erre az elementáris 
tiltakozásra a kommunista pártállam diktatú
rája ellen és ily nagy mértékbenmég sohasem 
volt szolidaritásra egymással...

A forradalom leverését követő terrornak 
válogatás nélkül estek áldozatul különböző 
származású, foglalkozású s korú emberek. Az 
Új Köztemető 301-es parcellája a magyar 
ökümené nagy szimbóluma. A magyarság 
különös sorsáról, az igazán jelentős esemé
nyekben való összetartásról tanúskodik a 
Nagy Imre-per vádlottaink a „felekezeti” 
megoszlása: a kilenc vádlott közül nyolc 
kommunista, egy pedig református lelkész. A 
nyolc kommunista közül hárman zsidó, hár
man református, ketten evangélikus szárma
zásúak. Természetesen a többi per vádlottai 
között a hazai felekezeti arányoknak megfe
lelően a túlnyomó többség vagy katolikus, 
vagy katolikus származású volt.

Egyre inkább nyilvánvalóvá válik a ma
gyar társadalom sokáig megtéveszthető és 
meg is tévesztett többsége számára is, hogy a 
Kádár János pártfőtitkár nevével jelzett, ún. 
„konszolidáció” az ország gazdaságát, a nép

morális tartását és nemzeti identitását súlyo
san megkárosította. A ,k ádárizmus”, ez az 
eleven társadalmat minden ízében megbete- 
gítő kór, annál pusztítóbb volt, minél kisebb 
közösséget támadott meg. A legnagyobb csa
pást a családra mérte, de az ebtenyésztő egye
sülettől a szakszervezeteken át a metodista 
egyházig nem akad egyetlen emberi közös
ség, társadalmi szervezet vagy egyház, amely 
intaktságát megőrizhette volna.

Mit jelentett a zsidóság számára a kádá
rizmus? Egy nagyon szűk réteg számára gaz
dagodást, a felső középosztálybeli presztízs 
elnyerését, privilégiumok birtoklását. Más
részt a klasszikus zsidó szolidaritás-készség 
elfojtását. E rendszernek néhány évtized alatt 
sikerült a megmaradt zsiódóság jelentős ré
szét oly módon asszimilálnia, hogy a külön
féle érdekellentétek kölcsönös gyűlölködéssé 
váljanak. S itt nem csupán zsidó orvosok 
vagy művészek, esetleg kereskedők feszült
ségéről van szó, hanem arról, hogy a kultúra 
vagy a belpolitika néhány zsidó származású 
irányítója milyen irtóhadjáratot vezetett a 
rendszer ellenségének kikiáltott és szintén 
zsidó származású írók, filozófusok, közgaz
dászok vagy ellenzéki politikusok ellen. Mi 
több, magán a zsidó hitközségen belül sike
rült a rabbikat egymás ellen fordítani. A halál 
árnyékának völgyéből oly nehezen megme
nekültek az Állami Egyházügyi Hivatalban 
denunciálták egymást, s hitbeli méltóságukat 
már csak szószékről hirdető, megnyomorított 
emberekké lettek. (Nem volt ez másképp a 
többi felekezeméi sem, de ha kisebb a labda, 
nagyobbaknak látszanak a pöttyök...)

Ez a szó, hogy: zsidó, egyetlen izraelita 
tulajdonban lévő épület külső, utcai falán 
nem olvasható. Még a Magyar Izraeliták Or
szágos Képviseletének székházán sem, 
egyetlen zsinagógán sem, az Országos Rab
biképző Intézetet is csak házszám alapján 
találja meg az ember.

A kádárizmus hivatalosan a legjelenték
telenebbnek tűnő antiszemita jelenséget sem 
tűrte meg, (ez alól csak a nehezen ellenőriz
hető futballmeccsek jelentettek kivételt), de a 
cionizmust sem. Cionizmus vádjával még a 
80-as évek elején is jónéhány pesti értelmisé
git meghurcoltak (házkutatás, elbocsátás, út
levélbevonás). A rabbiképzőn cionista propa
gandának minősült és Salgó főrabbi haláláig 
tilalmazott volt az ivrit kézírás és az izraeli 
kiejtés. Ki tudja, hogy ez vagy a felekezeti 
könyvkiadás szinte tökéletes föladása vált a 
hazai zsidóság nagyobb kárára. Hetilapon, 
naptáron és ritka alkalmi kiadványokon kívül 
alig futotta másra. Kultúrateremtő és tudat- 
formáló jelentőségűvé pedig csak Scheiber 
Sándor könyvei váltak -  egy igencsak szűk, 
filológiai és hebraisztikai érdeklődésű értel
miségi réteg számára. A zsidóság szellemi 
elitje vagy kivándorolt, vagy hallgatásba bur- 
kolódzott, vagy -  mint Trencsényi-Waldapfel 
Imre, Hahn István, Dán Róbert és Ránki 
György -  pszeudomarxistává szekularizáta 
önmagát, és világi történészi pályát futott 
meg. Ma már ők is halottak mind. Hahn ki
vételével a Kozma utca 6. szám alatti Bét 
kövárót lakói, ahol a többiekkel együtt várják 
a Messiást, e fájdalmasan gyönyörű magyar 
zsidó lét megváltóját.

„Elég neked az én kegyelmem...”
Miképp említettem, teológiai tanul

mányaim kezdetétől intenzíven foglalkozom 
a judaisztikával. Számomra ez nem hobby, s
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nem csupán szabadon választott teológiai 
szakterület vagy egyházi megbízatás, hanem 
az a szellemi erőtér, ahol személyes Krisztus
hitem értelmessé és valóságos értékké válik. 
1979-ben, befejezve tanulmányaimat a Teo
lógiai Akadémián, kértem az egyház vezető
ségét, tegye lehetővé számomra a továbbkép
zést olyan külföldi fakultáson, aholjudaiszti- 
kát is oktatnak. Hat év múlva, a sabbat évben 
lehettem hallgatója a heidelbergi teológiai 
fakultásnak és a Zsidó Tudományok Főisko
lájának.

Még jól emlékszem Lukács József pro
fesszora, a Filozófiai Intézet zsidó származá
sú igazgatójára, a nagy hatalmú ideológusra, 
aki 1979-ben, szigorlatom után, barátságosan 
figyelmeztetett: -  „Maga megőrült! Evangé
likus pap akar lenni és judaisztikával foglal
kozik? Ha kigyógyult, jelentkezzék, fönntar
tok magának egy állást a Világosságnál.”

Vagy eszembe jut az a pillanat, amikor 
Szebik Imre espres megkapta Káldy püspök 
utasítását, hogy utazzék ki a következő 
LEKKJ-konferenciára. őszinte meglepetés
sel kérdezte tőlem: -  „Nem történt itt valami 
tévedés? Nekem soha semmi közöm sem volt 
a zsidókhoz, te foglalkozol velük.” S mivel 
egy házban laktunk Miskolcon, feltételezhet
tük, elírták a nevet... De nem történt tévedés. 
A püspökök ritkán tévednek. Kicsit ugyan 
furcsálltám a dolgot, de legalább nem egy 
vérbeli antiszemitát bíztak meg a feladattal: 
nemzetközi szinten részt venni a zsidó-ke
resztény párbeszédben.

És emlékszem arra is, hogy röviddel 
Heidelbergbe indulásom előtt egyházunk 
egyik vezetője, szintén nagyon barátságosan, 
megjegyezte: „Nem gondoltad meg magad? 
Ez a zsidó keresztény dialógus lerágott csont. 
Valami hasznossal foglalkozz inkább, mond
juk az ökológiával!”

E néhány személyes, de valójában tünet 
értékű eset fölidézése után talán az is érthető, 
hogy én igazán jelentősnek magát a tényt 
tartom. Azt, hogy stipendiumot judaisztikai 
témára kaptam.

Egyszer megkérdeztem Groó Gyulát, 
akit szerettem és tiszteltem, miért van az, 
hogy rajtunk kívül egyetlen evangélikus lel
készt sem érdekel a zsidóság sorsa, történel
me, teológiája. Szomorúan rám nézett, aztán 
a feleségére. Megértettem. Az kerül valódi 
kapcsolatba a zsidósággal, akinek ez a talál
kozás egzisztenciális, kikerülhetetlen és 
visszafordíthatatlan. Máskor azt kérdeztem 
öreg professzoromtól, ismer-e zsidó szárma
zású kollégát. Dr. Benes Miklóst említette, az 
egykori ügyvédet, aki felnőtt fejjel, tudatosan 
vállalta a keresztséget, majd a teológiai tanul
mányokat, s aztán élete végéig a másodlel
készséget. -  .Megtűrt senki volt az egyház 
peremén ez a végtelenül szelíd és alázatos 
ember.” -  S ahogyan ezt mondta, szinte elsá
padt a haragtól, vagy talán a reménytelen 
keserűségtől. Benes Miklós értékes judaiszti
kai könyvgyűjteményét a Teológiai Akadé
mia könyvtárára hagyta.

Másokat is említett, de amikor én tapin
tatosan érdeklődni kezdtem, a legtökélete
sebb pszichés hárítással találkoztam. Zsidó
nak vagy zsidó származásúnak lenni nem bűn 
és nem erény, bárkinek szíve joga vállalni 
vagy nem vállalni.

Megértem őket, de egyet nem
értek velük.
Van azonban jó néhány aktív evangéli

kus hívő, aki úgymond -  első generációs 
lutheránus. Akiket én ismerek, kivétel nélkül 
magas beosztású budapesti értelmiségiek. 
Van közöttük olyan, akit szülei már a háború 
előtt megkereszteltettek, s olyan is, aki a há
ború utáni ébredési mozgalom révén vált ke
reszténnyé. Tudatosan kettős identitású em
berek. Bár a zsidósághoz márcsak a múlt, a 
gyász, az emlékek fűzik őket. Figyelemre 
méltó, hogy gyermekeik annak ellenére, 
hogy kezdettől fogva keresztény miliőben 
nevelődtek és evangélikus hitoktatásban ré
szesültek, nehezen vagy egyáltalán nem ké
pesek integrálódni a tradicionális gyülekezet
be, de mivel erős a keresztény közösség iránti 
vágyuk inkább autonóm, gyakorta ökumeni
kus kis közösségeket szerveznek.

A következő extrém eset mindenekelőtt 
a mai magyar társadalomra jellemző. Az 
evangélikus egyházat közvetlenül csak any- 
nyiban érinti, hogy a „Hit gyülekezete” nevű 
karizmatikus csoport tagjai között nem kis 
számmal értelmiségi foglalkozású evangéli
kus fiatalok is találhatók. Ez a csoport a 80-as 
évek elején alakult Budaörsön, mindenből 
kiábrándult, önsorsrontó fiatal keresz
tényekből. Vezetőjük, a római katolikus papi 
szeminárium egykori hallgatója, karizmati
kus ember hírében áll. A kisközösség évről 
évre gyarapodott, s növekedése arányban 
hívta ki maga ellen mind a történeti egyházak 
haragját, mind az Állami Egyházügyi Hivatal 
gyanakvását, mely minden rendelkezésére ál
ló eszközzel igyekezett gátat szabni tevé
kenységének. De minél inkább üldözték, an
nál népszerűbb lett a közösség. Az Állami 
Egyházügyi Hivatal -  mielőtt befejezte volna 
áldatlan működését -  utolsó intézkedéseként 
államilag elismert felekezetté nyilvánította a 
„Hit gyülekezetét”. Ez a közösség nem csu
pán karizmatikus, de árad belőle a filoszemi- 
tizmus is. Tanításai között nemcsak a törté
neti egyházak dogmáinak elvetése szerepel, 
hanem az is, hogy a gyülekezet tagjának el 
kell ismernie, hogy Jézus zsidó volt. A mózesi 
törvényeket tartják követendőknek a minden
napi életfolytatásban, a szombat a főünnep, 
tizedet szednek és elutasítják a nők egyenjo
gúságát. Énekszövegeik, amelyek valójában 
tartalmilag primitív zsoltárparafrázisok, vagy 
inkább rockzenére írt csasztuskák, hemzseg
nek a zsidó szavaktól. Bizonyságtételeik ki
merülnek fundamentalista frázisok eksztati
kus ismételgetésében.

Valójában érthetetlen, mily veszélyt szi
matolt ebben a karizmatikus-messianisztikus 
happeningben akár az Egyházügyi Hivatal, 
akár a bíboros. Számtalan ilyen csoport mű
ködik szerte a nagyvilágban anélkül, hogy 
akárcsak a légynek is ártanának.

Engem igazában a szinte kivétel nélkül 
15-45 év közötti emberekből álló, többszáz 
fős gyülekezetnek a rockzenétől öntudatlan
ná kábított agyú filoszemita handabandázása 
zavar. Semmi kétség, eljön a nap, mikor ezek 
a fiatalok észhez térnek, s rájönnek arra, mi
csoda híg löttyel etették őket, evangélium, 
igazság, szabadság, közösség címén. Csak az 
a kérdés, kit fognak akkor jobban utálni: ön
magukat, Jézust, vagy a zsidókat...?

„...fölhasználva az alkalmas időt.
mert az idők -  nem mindig -
gonoszak.”
1988 tavaszán világossá vált, hogy arégi 

rend nem képes tovább a régi módon kormá
nyozni, az elnyomottak pedig nem hajlandók 
tovább a régi rendet elviselni. Az az évtize
des, sok gyötrelemmel járó illegális munka, 
melyet elsősorban zsidó értelmiségiek foly
tattak, mára kezd beérni. Lassanként kirajzo
lódik az újfajta, politizáló társadalom víziója 
Magyarországon. Reprivatizáció, infláció, 
munkanélküliség, elszegényedés az egyik ol
dalon, politikai pártok, jogállamiság, növek
vő sajtószabadság, polgári engedetlenség a 
másik oldalon. A kommunista párt a hívők 
előtt is szélesre tárta kapuit, ennek ellenére 
taglétszáma folyvást fogy. Közben pedig a 
legnagyobb ellenzéki pártokban egyre több a 
lelkész aktivista. Az államapparátus igyek
szik mindenben elősegíteni az egyházak mű
ködését, ugyanakkor szinte tehetetlenül 
szemléli az egészségügy, az oktatásügy, vagy 
éppen a közerkölcsök robbanásszerű válsá
gát.

Ebben a kívülálló számára talán kaoti
kusnak tűnő helyzetben újra magára talált a 
budapesti zsidóság maradéka. Éppen egy esz
tendeje megalakult a Magyar Zsidó Kulturá
lis Egyesület, mely számtalan szekciója ré 
vén végre ismét szellemi, közösségi hátteret 
biztosít zsidónak és nem zsidónak egyaránt. 
Az Egyesület egyik szekciójaként működik a 
Zsidó-Keresztény Párbeszéd Kör, amely ha
vonként rendszeresen ülésezik. (Az elmúlt 
esztendőben jobb híján a Fiatal Művészek 
Klubjában). A kör tiszteletbeli elnökségi lag 
ja az egyházi és társadalmi közéletből jól 
ismert Szentágothai János és Nyíri Tamás 
professzor, akik nem zsidók, és két zsidó 
származású lelkész, a református Éliás József 
és a katolikus Kiss György. A kör ügyvezetői 
feladatát ketten látjuk el Raj Tamás rabbival

Scheiber Sándor halála után Raj Tamás 
sál sikerült nem csupán baráti, de termékeny 
munkatársi kapcsolatot kialakítanom. 
Együttműködésünk három unicális eredmé
nyét említem csak meg.

Az első a Jézus életét végigkísérő Szent-  
földi látomások című képeskönyv. A képek 
egy része Markó Iván .Jézus az ember fia” 
című balettjéről készült, a többi kép mai izra-  
éli felvétel. A kettőnk által írt dialógikus kép-  
meditáció legszemélyesebb tanúságunk Jé-  
zusról, a zsidóságról, a hitről és -  a magyar-  
ságról. A könyv népszerűsége mind a kiadót  
(Műszaki Könyvkiadó), mind minket megle-  
pett. Hiszen Kiss György memoárja (Megje-  
lölve Krisztus keresztjével és Dávid csilla-  
gával, 1987.) és Szenes Sándor interjúkötete  
(Befejezetlen múlt, 1986.), s különösen en-  
nek előszava, melyet Nyíri Tamás írt, katoli-  
kus és református oldalról egyaránt indoko-  
latlan elutasítást váltott ki.

Nyugat-Európában régóta nem ismeret-  
len, de hazánkban nyilvánosan először áprils  
végén a Gyulai Pál utcai református temp-  
lomban került sor ún. keresztény széder-est-  
re, melyet a televízió is fölvett, s néhány  
nappal később rövidítve közvetített.

A harmadik kimagasló alkalom a Rad
nóti Színpadon volt, ahol Jancsó Miklós film-  
rendezővel és Spíró György íróval együtt né-  
gyesben folytattunk pódiumbeszélgetést ke-  
reszténységről, zsidóságról és magyarságról. 
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Visszatérve az Egyesületre, tagsága kö
zel 2000 fő. önálló folyóirata, a Múlt és Jövő 
negyedévenként jelenik meg. Az Egyesület 
saját székháza három napja nyílt meg a Garay 
utcában, általános iskoláját jövőre akarja be
indítani.

A magyar-izraeli diplomáciai kapcsola
tok közelmúltbeli rendezése remélhetőleg 
elősegíti majd ennek a hazai zsidóság szem
pontjából létfontosságú egyesületnek a mű
ködését.

A hitközségen belül alakult meg a Ma
gyar-Izraeli Baráti Társaság, melynek tudo
másom szerint Szebik Imre is tagja, erről 
bővebben ő tudna beszámolni, s arról a nem
zetközi tevékenységről is, melyet egyházunk 
képviseletében a LEKKI keretében fejt ki. S 
mert az idők többnyire főként itt a Dunatáján 
valóban gonoszok, Scheiber Sándor jóslatá
nak ott van a helye személyes és közösségi 
emlékezetünkben, ahol Herder víziója fész
kel nemzetünk, a magyarság szükségszerű 
megsemmisüléséről.

Tizenöt év során, mióta judaisztikával 
foglalkozom és sűrűn találkozom a legkülön
félébb zsidókkal, azt tapasztaltam, hogy iga
zából három fajta zsidó van:

-  az, aki a zsidóság nélkül él, ők vannak 
a legtöbben,

-  az, aki a zsidóságból él..., s végül
-  az, aki a zsidóságért él, belőlük van a 

legkevesebb.
Valószínűleg ugyanez áll az evangéliku

sokra is.

Donáth László 
1989

Zsidókból lett 
keresztyének 

Magyarországon
A zsidómissziói munka kezdete

A zsidóság közötti missziói munka nem tar
tozik a keresztyén misszió feladatkörébe. 
Hosszú időn keresztül ez volt az egyházak 
vélekedése. Hangoztatták: a zsidóságnak al
kalma van az evangélimot hallani. A ke
resztyén templomok mindenki előtt nyitva 
vannak. Nem számoltak azzal, hogy a zsi
dóság teljes következetességgel elkülönített 
kultikus életet élt közöttünk.

A pietizmus hozta meg a fordulatot a 
zsidómisszió történetében.

A X IX . század első felében Angliában, 
Németországban, Skandináviában és Ameri
kában alakultak missziói társaságok, melyek 
vállalták az Izráel népe közötti munkálko
dást. Ezek a missziói kezdeményezések Ma
gyarországot is működési körükbe vonták.

Zsídómisszió Magyarországon
A zsidókérdés hazánkban már a XTV. 

század folyamán felvetődött. Nagy Lajos ki
rályunk kísérletet tett arra, hogy a zsidóságot 
beolvassza a keresztyénségbe. Ezáltal vélte 
megoldhatónak a problémát. Miután ez a kí
sérlet meghiúsult, radikálisabb eszközökhöz 
folyamodott és a zsidóságot kiűzette az or
szágból.

A XVIII. században Szatmári Pap Zsig-

mond erdélyi püspök foglalkozott elméleti
leg a zsidómisszióval. Elgondolása az volt, 
hogy a zsidókat erőszakos úton keresztyén 
befolyás alá kell kényszeríteni.

Egyik kísérlet sem tudott felülemelkedni 
a kényszer gondolatán. A középkorban ez 
elfogadott módszere, eszköze volt a misszió
nak. A XVIII. században azonban már anak
ronizmusként hatott.

A magyar protestantizmus nem kísérle
tezett a zsidómisszióval. Bár tagadhatatlan, 
hogy ez egyik legkézenfekvőbb -  bár legne
hezebb -  missziói szolgálat lett volna. Álta
lában az jellemezte a magyar missziói törek
véseket, hogy távoli egzotikus világok felé 
tekintett. Nem vette észre a közelében fekvő 
feladatokat. Nem vette észre többek között a 
hazánkban nagy számban élő mohamedánsá- 
got. Arra sem figyelt fel, hogy több mohame
dán végez iszlám-propagandát a keresztyé
nek között, mint ahány misszionárius dolgo
zott távoli missziói mezőkön.

Amíg mi tétlenül néztük,hogy Izráel né
pe közelségünkben várja a Messiást, addig 
Isten dolgozott a választott nép között. Krisz
tus megszólalt a tápiószelei, kicsi Pest me
gyei falu zsinagógájában.

Lichtenstein Izsák rabbi
(1825-1909)
1876-ban Magyarországot egy világra

szóló esemény tartotta lázban: a tiszaeszlári 
pör. Egy keresztyén kislány, Solymosi Eszter 
közvetlenül a zsidók húsvétja előtt eltűnt. A  
zsidó kocsmárost vádolták avval, hogy meg
gyilkolta azért, hogy keresztyén vérrel készít
se el a páskát. Zsidó küldöttség kereste fel az 
egyetlen keresztyén tudóst, aki a legalapo
sabb ismerője volt a zsidó törvényeknek és 
szokásoknak: dr. Franz Delitsch lipcsei teo
lógiai tanárt. A professzor hatalmas védőira
tot írt a zsidók mellett. Kimutatta, hogy soha
sem használt és nem is használhat a zsidó vért 
páskájához.

Ekkor Lichtenstein már a tápiószelei hit
község közszeretetben álló rabbija volt. Mi
kor Delitsch védőiratát olvasta, eszébe jutott, 
hogy van valahol egy héber nyelvű újszövet
sége, melyet éppen Delitsch fordított le szent 
nyelvükre. Rabbisága első éveiben kobozta 
el egyik zsidó tanítójától. Azóta is ott lepi a 
por valamelyik szekrény tetején, ahova akkor 
felháborodásában felhajította. Érdeklődéssel 
vette elő és kikeresgélte belőle azokat a he
lyeket, amelyekre Delitsch védőiratában hi
vatkozott. Az Újszövetség eddig teljesen is
meretlen volt előtte. Eddig Krisztust a keresz
tyéneken keresztül ítélte meg. Ősellenségnek 
tartotta, akitől származott minden rossz a zsi
dó népre. Most megtalálta az Újszövetségben 
azt, akire Mózes és a próféták hivatkoztak, a 
megígért Messiást.

A tápiószelei zsidó hitközség tagjai nem 
győztek csodálkozni azon, hogy rabbijuk pré
dikációiban az Ószövetségnek milyen eddig 
nem ismert mélységeit tárja fel előttük. Mi
lyen hévvel hirdeti, hogy a megígért Messiás 
Jézus Krisztusban eljött már a földre.

Nyolc esztendőn át hirdette Lichtenstein 
rabbi hívei előtt a tápiószelei zsinagógában 
Krisztust. Gyülekezete nem botránkozott 
meg benne. Kérésére evangélikus tanítót al
kalmaztak iskolájukban, hogy a fiatal nemze
dék minél jobban megismerhesse Krisztust.

A tápiószelei rabbi megv áltozásának ha
marosan híre ment nemcsak az országban,

hanem külföldön is. Először anyagi helyeztét 
igyekeztek tarthatatlanná tenni. Két eszten
dőn keresztül a legnagyobb nélkülözések kö
zött élt családjával.

A hamburgi zsidómisszió magyar szár
mazású vezetője, Frank Amold sietett segít
ségére. Kifizette adósságait. Majd a londoni 
zsidómisszió ajánlott fel számára állást -  ha 
megkeresztelkedik. Ezt a feltételt azonban 
nem fogadta el. Nem akarta megkeresztelke- 
désével útját vágni annak, hogy a zsidók kö
zött eremdényesen hirdethesse Krisztust. 
Csak élete végén vette fel a keresztséget, 
akkor is saját maga keresztelte meg magát 
egy pénteki napon a zsidó rituális fürdőben, 
a „szabbath-mikvában”, amikor is Jézus 
Krisztus nevében merült alá a vízben.

Amikor a rabbi-állásáról lemondatták, 
arra is rá akarták bírni, hogy a rabbi címről is 
lemondjon. Erre nem volt hajlandó.

Budapesten hitsorsosai üldözték. Zsidó 
újságok a legotrombább támadásokkal illet
ték a krisztushívő rabbit. Az utcán tettlegesen 
inzultálták.

Keresztyén körökben szerették volna, ha 
megkeresztelkedik és részt vesz az egyház 
életében. Zettler váci kanonok ismételten fel
szólította, hogy vállalja el a káptalan héber 
könyvtárának rendezését. De Lichtenstein ezt 
visszautasította. Rá Isten azt a feladatot bízta, 
hogy Izráel fiai előtt hirdesse Krisztust.

Lichtenstein rabbi példáját Magyarszá- 
gon nagyon sokan követték, akik Krisztust 
megváltójuknak elismerték. Nem csatlakoz
tak keresztyén közösséghez. Szóban és írás
ban hirdették a Messiást. Hitre hívták Izráel 
gyermekeit. A Krisztust hívő zsidó közössé
gek az üldözések idejéig megmaradtak és 
igen buzgón munkálkodtak.

A Skót Misszió szolgálta
a zsidók között
A skót református egyház zsidómissziói 

munkája sok tekintetben magyar hatásra in
dult meg Budapesten. Ha hiszünk az imádság 
erejében -  mint ahogy hiszünk -  akkor Jószef 
nádor evangélikus vallású hitvese, Mária Do
rottya királyi hercegasszony imdáságaira ve
zethetjük vissza a skót zsidómisszió megin
dulását.

Mária Dorottya budai palotája ablaká
ban hat évig imádkozott azért, hogy Isten 
hozzon lelki ébredést második hazájában, 
Magyarországon. Isten az imádságot kerülő 
úton hallgatta meg.

Ugyanebben az időben egy glasgowi ke
reskedő, Wodrow a skót egyházban zsidó- 
misszói szolgálat megindítását sürgette. In
dítványára a skót egyház 1838-ban elhatároz
ta, hogy alkalmas zsidómissziói terület után 
néz. Megbízták dr. Keith, dr. Balek, Mac 
Chyne és Bonar lelkészeket, hogy induljanak 
tanulmányútra és válasszák ki a zsidómisszió 
megindítására alkalmasnak látszó terültetet. 
Izráelbe utaztak. Útközben dr. Black leesett 
egy tevéről, megbetegedett és dr. Keith kísé
retében a legrövidebb úton Pesten keresztül 
-  hazaindult. Pesten megszálltak és csak egy 
éjszakát szándékoztak itt tölteni. Isten azon
ban másként rendelkezett. Dr. Keith is beteg 
lett Pesten, s hetekig feküdt szállodai szobá
jában. Mária Dorottya tudomást szerzett a 
misszionáriusok esetéről. Felkereste őket. 
Heteken keresztül gondoskodott ápolásukról. 
Mikor elmondták neki utazásuk célját, szava
ik visszhangra találtak a nádorasszony lelké
ben. Felhívta figyelmüket a pesti zsidóságra.
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melynél alkalmasabb munkaterületet sehol 
nem találnak.

A küdöttek visszatérve Skóciába, beszá
moltak tapasztalataikról. Rábírták az egyház 
vezetőségét arra, hogy az első zsidómissziói 
állomást Pesten állítsák fel.

1841. júniusában már útra is keltek Pest 
felé az első szervezők: dr. Dunsan János, dr. 
Smidt Róbert és Allan lelkészek. Akövetkező 
évben Wingate Vilmost kapták segítségül 
Skóciából szervezőmunkájukhoz. Szoros 
kapcsolatokat kerestek a zsidókkal. Eljártak 
zsinagógáikba és a zsidó iskolákba. A buda
pesti protestáns lelkészekkel biblia- és imaó
rákat tartottak. Munkájuk eredménye hamar 
jelentkezett. 1843-bán megkeresztelték az el
ső megtérteket, Saphir Sándort és családját, 
akik nyilvánosan vallást tettek hitükről. Sap
hir Sándor „Krisztus és az írás ” című könyve 
magyar fordításban közkézen forgott. A 
Krisztushoz tértek tudatosan vállalták a 
missziói munkát. Edelsheim Alfréd megírta 
az angol teológiai irodalom abban a korban 
legterjedelmesebb Jézus biográfiáját.

A misszió munkásai mind gyakrabban 
felkeresték a vidéki zsidólakta helyeket. Bib
liákat , traktátusokat terjesztettek.

A missziói munka évről-évre növeke
dett. 1844-ben megnyitották elemi iskoláju
kat. A Saphir család egyik tagja, Fülöp, tanítói 
képesítést szerzett. A missziói tűz hevítette. 
Egyenként összegyűjtötte lakásán -  később 
bérelt helyiségben -  az elhagyatott gyereke
ket és tanította őket. Így vetette meg alapját a 
missziói iskolának. A szabadságharc kitöré
sekor az iskolának már 300 növendéke volt 
és 6 tanerőt foglalkoztatott.

A szabadságharc leveretése után, 1851- 
ben az osztrák rendőrség a skót misszionári
usokat kiutasította az országból. Az elhagyott 
iskolát Török Pál református püspök vette 
gondjaiba. Csak 8 év múlva indulhatott meg 
újból a misszió munkája, midőn Van Andel 
Adorján lelkészt küldték Pestre, 1863-ban őt 
König Rudolf váltotta fel. Kőnig 1864-ben 
segítséget kapott Moody Andrásban. 1895- 
ben Webster Macdonald Jakab vette át a 
misszió vezetését. Hamarosan felismerte azt, 
hogy a viszonyok változtával magyar nyel
ven eredményesebb munkát végezhetnek, 
mint német nyelven. Segítőtársul magyar re
formátus lelkészt vett maga mellé Forgács 
Gyula személyében. Webster szervezte meg 
a misszió polgári leányiskoláját, kereskedel
mi tanfolyamát és intemátusát. Gyűjtés ered
ményeképpen 1910-ben felépítette a Skót 
Misszió mai Székházát a Vörösmarty utcá
ban.

Webster 1914-ben a világháború kitöré
sekor kénytelen volt távozni Budapestről. Tá
vozása után dr. Nagy Sándor magyar lelkész 
végezte amisszió munkáját. 1918-22-ig gon
dos előkészítés után 645 zsidót keresztelt 
meg. 1921-ben a skót egyház újból skót 
misszionárius kezébe tette le a munka végzé
sét . Forgács Gyula magyar lelkész szolgála
tát is igénybe vették.

A skót egyház a világháború után 1926- 
ban Kolozsvárott is állított fel zsidómissziói 
állomást. Az erdélyi magyar és román zsidó
missziói munkába két lelkészt küldöttek ki.

A  Skót Misszió szolgálata a magyar pro
testáns egyházak szempontjából nagy jelen
tőségű volt. Belőle az Evangélium ereje és 
világossága sugárzott ki nemcsak a főváros
ba, hanem az egész országba. Szinte alig volt 
a magyarországi evangéliumi mozgalmak 
között egy is, amelyik első indításait -  köz

vetve vagy közvetlenül nem a Skót Misszió
ból kapta volna.

Mária Dorottya imádságára így adott fe
leletet az Isten!

Norvég zsidómisszió Budapesten
A Norvég Evangélikus Egyház 1902- 

ben kísérletet tett arra, hogy Budapesten zsi
dómissziói állomást létesítsen. Budapestre 
küldte Gjessing Rangwald lelkészt a helyzet 
tanulmányozására, de még abban az évben 
vissza is hívta.

A világháború után a Magyar Evangéli
umi Keresztyén Missziói Szövetség egyik 
vezetője Norvégiában járt. A  norvég egyházi 
vezetőség figyelmét felhívta a magyar zsidó
ságra. Kérte, hogy a régen tervezett zsidó
missziói állomást állítsa fel Budapesten. Ké
résére -  az első kísérleti év után 20 évvel -  
1922-ben a norvég egyház Johnson Gisle 
lelkész személyében, újból misszionáriust 
küldött Budapestre. Johnson Gisle, aki a nor
vég keresztyén diákszövetség önkéntes moz
galmából került ki, előzőleg már Kisinevben 
és Galacban végzett zsidómissziói szolgála
tot. Később segítőtársat kapott Kjelland Knut 
lelkészt. A norvég misszionáriusok szoros 
kapcsolatot tartottak fenn az Evangélikus 
Misszióegyesülettel.

Gisle Johnson jelentős teológiai mun
kásságot végzett szolgálata során. „Blatter 
dér norvegischen Mission in Budapest” cím
mel jelentette meg magyar és német nyelven 
missziói füzeteit. Ezek közül ma különösen 
nagy jelentősége van a „Luthertum und Ju- 
dentum" című írásnak (Nr. 38). Luthernak a 
zsidósággal kapcsolatos állásfoglalását ré
gebben így összegezték: A reformáció korá
ban a fiatal Luther egy 1523-ban kiadott ira
tában a zsidóság iránti élénk missziói érdek
lődésének adta jelét. Sajnos e mellett az 
álláspontja mellett nem tartott ki, hanem en
gedte, hogy bizonyos zsidókkal szerzett ta
pasztalatai teljesen ellentétes, az Evangéli
ummal a mai megismerésünk szerint össze 
nem egyeztethető álláspont elfoglalására 
kényszerítsék. Ennek az állításnak az alapja 
Harling: Luther und die Juden (1917) és Her- 
tel: Luthers Urteil über die Bekehrung der 
Juden (1917) címűkönyvekben olvasható. A 
mai Luther-kutatás határozottan rámutatott 
arra, hogy Luther megnyilatkozását tévesen 
értelmezték mindeddig. Luther a zsidóságot 
nem mint vallást és nem mint fajt tekintette. 
Ő a zsidóságnak a pénzhez való viszonyát, 
mai kifejezéssel élve kapitalista szemléletét 
ítélte el. Nem saját értékelése, hanem Isten 
kijelentése alapján. Döntő jelentőségű Lut
hernek a zsidóságról alkotott véleményét 
tisztázni. A zsidó misszió ellenzői ugyanis 
Lutherra hivatkoznak. Vele akarják igazolni 
véleményüket.

Történeti tény, hogy a protestantizmus
ban a zsidómissziót hosszú időn át gátolta 
Luther téves értelmezése. Csak elvétve talá
lunk jeleket, amelyek a zsidósággal szemben 
érvényesülő egészséges missziói érzékre en
gednek következtetni.

Gisle Johnson missziói füzetei körzül ki 
kell még emelni a „Christusglaubiges Juden- 
tum” (Nr.31.) című írást.

A zsidóüldözés ideje
Az első világháború után az ún. szabad- 

foglalkozásokban (orvosi, ügyvédi pályá
kon) igen nagy volt hazánkban a zsidó kultu
rális háttérnek aránya. Ez egyik forrása volt a 
zsidó-keresztyén ellentét kialakulásának. A 
feszült politikai háttérben 1920-ban alkották

meg a numerus clausus törvényt, amely az 
izraelita vallású egyetemi hallgatók arányát 
akarta csökkenteni az egyetemeken. A német 
nemzeti-szocializmus uralomra jutása után 
erősödött a zsidókra nehezedő nyomás. 1938- 
ban életbe lépett az első, 1939-ben a második 
zsidótörvény. Az 1941-ben hozott harmadik 
zsidótörvény a zsidók és nemzsidók házaso- 
dását tiltotta.

A zsidóság igyekezett felkészülni a vár
ható üldözésre. Az addig egységének látszó 
zsidóság két részre oszlott. A vallásukat tény- 
legesen gyakorlók, az Istenre figyelők igye- 
keztek Uruk kezéből venni a várható esemé- 
nyékét. Közülük sokan hitük szép példáját  
adták. Missziói szolgálatot végeztek hitsor- 
sósaik között. Azok, akiknek csak névleges  
kapcsolatuk volt a zsidósággal, elsősorban  
életük megmentésére törekedtek. A vagyono- 
sok jelentős része elhagyta az országot. So- 
kan abban reménykedtek, hogy a keresztyén-  
séghez tartozás megmenti őket. Tömegek  
kérték az egyházba való felvételüket, meg- 
keresztelésüket. Az egyház készületlen volt a  
feladatok ellátására. A kezdeti időszakban  
oktatás előzte meg a keresztelést. A kérész- 
telést kérők oktatásában nagy segítséget je- 
lentett Vajta Vilmos: Keresztyén hitélet című,  
Lundban megjelent könyve, amelyet a Luthe-  
ránus Világszövetség Svéd Országos Bizott-  
sága ajándékozott aMagyarhoni Evangélikus  
Egyháznak. Később a tömeges keresztelések 
száma annyira nőtt,hogy a gyülekezeti lelké- 
szek munkájuk mellett nem tudták megnyug
tatóan elvégezni a rájuk váró feladatot. Raf- 
fay Sándor püspök ekkor a Budapesti Szlo- 
vák Egyház székháziban jelölte ki a 
zsidómissziói munka központját. A munka 
végzésével Drenyovszky János vallástanárt 
bízta meg.

A zsidó keresztelés kérdésében egyhá
zunkban nem alakult ki egységes állapot 
Nyíregyházán, a háború előtti utolsó lelkész
konferencián ütközött meg egymással a két
féle állásfoglalás. Turóczy Zoltán püspök av
val érvelt,hogy az életmentés szándéka vezeti 
egyedül a keresztelést kérő zsidókat. Vele 
szemben Járosi Andor kolozsvári lelkész a  
lélekmentés fontosságát hangsúlyozta. Az ül
dözés után életben maradtak magatartását és 
megnyilatkozását figyelembe véve azt láthat
juk, hogy voltak, akik az egyházzal való kap
csolatukat teljesen megszakították. De voltak 
olyanok is, akik éppen az elszenvedett ke
reszt hordozása közben találtak rá a Messiás
ra. Az elvetett mag gyümölcsöt termett éle
tükben. Mintegy hálaadásuk jeleként mind 
szóban, mind írásban végzik a Jézushoz hi- 
vogatás szolgálatát.

A Norvég Izráel Misszió folytatta
hazánkban munkáját
Gisle Johnson halála után Bernhard Sel- 

land misszionáriust és Inger Jacobsa 
misszionáriust küldötte Magyarországra. Az 
ő munkásságukról részletes tanulmány ké
szül. A Norvég Izráel Misszió 1994-beái ün
nepli 150 éves jubileumát. Erre az alkalomra 
az Izráel Misszió egyik vezetőségi tagja, ir. 
Skarsaune professzor megkezdte munkáját 
Már járt hazánkba. Dolgozott az Országos 
Levéltárunkban. Találkozott azokkal, aki 
kapcsolatban voltak Bemhard Seland lel
késszel és munkatársaival.

Podmaniczky Pál Evangélikus
Missziói Intézet
A magyar államhatalom Bemhard Se- 

landot és Inger Jacobsent 1950-ben kiutaa-
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totta hazánkból. A norvég misszió Gyarmat 
utcai házába Nagytarcsáról beköltözött a 
Missziói Intézet. Távozása előtt Bemhard 
Seland egyházunk missziói szervét, az Evan
gélikus Missziót felkérte a zsidómissziói 
munka folytatására. Átadta a Missziói Inté
zetnek azoknak a névsorát, akik rendszeresen 
jártak a bibliaórákra. Az intézet növendékei 
sorban felkeresték azokat, akiknek kapcsola
tuk volt a Norvég Misszióval. Az idősebbeket 
elhozták a bilbiaórára, majd hazakísérték. A  
norvég misszió munkájától megérintettek 
részt vettek vasárnaponként a missziói ház 
kápolnájában tartott istentiszteleteken. Az 
egyik missziói intézeti növendék tanulmányi 
munkája mellett foglalkozott az Izráel 
misszió kérdéseivel. Vidéki gyülekezeti szol
gálatok alkalmával ő  számolt be az Izráel 
misszió munkjáról.

Evangélikus Misszió Egyesület
1948. december 28-30-ig a FÉBÉ evan

gélikus diakonissza anyaházban zsidómisz- 
sziói konferenciát tartott. A konferencia célja 
a misszióval kapcsolatos teológiai problémák 
megbeszélése. A következő év január 15-én 
ismét összejöttek a Missziói Egyesület és a 
FÉB É anyaház vezetői a gyakorlati teendők 
megbeszélésére. A Misszió Egyesület a zsi
dómissziói munka végzésére hivatásos mun
kásokat kért a FÉBÉ diakonissza egyesület
től.

A FÉBÉ Evangélikus Diakonissza 
Egyesület 1924-ben alakult. Első főnökasz- 
szonya Pauer Irma a Szudáni Pioner Misszió 
misszionáriusaként Egyiptomban dolgozott. 
A misszió iránti elkötelezését állandóan éb
ren tartotta a diakonissza egyesületben. A 
diakonisszák és diakónusok között több zsi
dókeresztyén is volt. Amikor a Misszió Egye
sület zsidómissziói munkásokat kért a FÉBÉ  
Anyaháztól, a diakonissza főnökasszony Dr. 
Farkas Mária is zsidókeresztyén volt.

A Misszió Egyesület zsidómisszionáriu
sai voltak: Székely Tamás diakónusjelölt és 
Szász Edit nővér. Mindketten zsidókból lett 
keresztyének voltak.

Székely Tamás munkaszolgálatosként 
szenvedte végig a háborús éveket. Megkapva 
megbízatását, hozzálátott a misszió munkájá
hoz. Rendszeresen látogatta a budapesti zsi
dótemetőt. Beszélgetést kezdett a gyászolók
kal. A sok sebzett szívű ember nyitott volt az 
Evangélium meghallására. A vigasztalás igé
jét hirdette. Látogatta a Dohány utcai zsina
góga istentiszteleteit. Istentisztelet végén az 
utcán kezdett beszélgetést a férfiakkal.

Szász Edit ugyancsak zsidóból lett ke
resztyén, a nők között munkálkodott. Jótollú 
író volt, aki az Evanéglikus Evangélizáció 
ÉLŐ VÍZ című lapjában többször beszámolt 
tevékenységéről. írásaival igyekezett ébren 
tartani a zsidómisszió iránti felelősséget. Jó 
adottsága volt ahhoz is, hogy a gyermek
eknek hirdesse az Evangéliumot.

Jó  Pásztor Alapítvány
A zsidóüldözések idején kezdődött az 

Alapítvány tevékenysége. Református rész
ről Éliás József zsidó származású református 
lelkész vezette. (Felesége egy zsidó szárma
zású ügyvéd evangélikus leánya volt.) Már 
lelkész szolgálatának megkezdésekor felada
tának vállalta a zsidók közötti munkálkodást. 
Egymás után jelentette meg könyveit. A Jó 
Pásztor Alapítványban evangélikus részről 
Sztehló Gábor lelkész munkálkodott. Az ül
dözöttek gyermekeinek megmentését tekin
tette fő feladatának. Az általa alapított „Gau-

diopolis” gyermekvárosról filmet készítettek. 
A gyermekváros volt lakóinak közössége ma 
is él. Rendszeresen összejönnek a Budavári 
gyülekezetben.

A Jó Pásztor Alapítvány a háború után is 
folytata munkáját. 1946-ban a Budapesti KIÉ 
Székházban előadássorozatot tartottak „Ke
resztyéneknek a zsidóságról -  zsidóknak a 
keresztyénségről” címmel. Az előadók között 
evangélikus és református igehirdetők szol
gáltak a zsidókból lett keresztyének mellett. 
Az előadás anyaga könyv fomájában is meg
jelent. Sokakhoz eljutott.

Az evangélikus egyház részéről Ordass 
Lajos, a Bányai Egyházkerület püspöke tar
tott előadást: „Elrettentő példa” címen. A he
lyes bibliaolvasásból indult ki és elérkezett a 
személyes bizonyságtételhez. Ezt mondotta: 
,.Bibliánk önismeretre akar segíteni. Önisme
retre, bűneink ismeretére akar rávezetni min
den példa, amelyet Isten okulásunkra megíra
tott a Szentírás lapjain. Bűnbánatra akar ka
lauzolni, hogy amikor láttuk magunkat -  nem 
emberi elbizakodottságunkban, hanem úgy, 
ahogy Isten lát, megváltásra szorultan és nyo
morúságunk mélyén -  arra indítson most, ma 
este is, hogy a bűnbánat forró könnyeit per
gessem alá arcomon, önmagam felett sírjak. 
Megtérésre akar vezetni, minden beszéde azt 
szolgálja, hogy mi sürgető lépésekkel indul
junk el, amikor Isten visszahív és megtérést 
parancsol nekünk.

Minden, ami Isten ítéletéről szól a Szent
írásban, rajtunk is beteljesül, minden bűnnek 
veresége a mi bűneinket is utoléri. Ha keresz
tyénül akarunk élni, egy parancsolat van szá
munkra: Térjetek meg! Testvéreim, ha ennek 
a bibliai felszólításnak enged a lelkünk, ha 
megpróbálunk Isten szent kezét megfogva az 
Ő útjain megindulni, hogy megszentelt ke
resztyén életre juthassunk, akkor már nem 
ítélünk, nem gyűlölködünk, akkor már nem 
érzünk kedvet arra, hogy kezünkbe követ ra
gadjunk, mert lelkiismeretünkön talált ben
nünket a Názáretinek igazságot leleplező sza
va: „Az dobja rá az első követ, aki bűntelen”, 
akkor nem váltunk indulatosan szót egymás
sal, nem keressük azokat az ösvényeket, ame
lyeken egymástól eltávolodunk. Ha a meg- 
szentelődés útjára rálépünk, már csak egy 
vágyat érzünk, hogy hitünk boldog bizonyos
ságától eltelten misszionáljunk”.

Ordass Lajos szava azért volt döntő je
lentőségű nemcsak akkor, hanem ma is, mert 
ez volt egyházunk első szava, amit a háború 
után a zsidókérdésben kimondott. Gondolatai 
ma is alapjai a zsidók közötti missziói mun
kának.

Szepesi Mojse
Istent-kereső budapesti fiatalember. 

Megismerte Jézust, megszerette, megtért 
hozzá. Benne élve egyházunk közösségében, 
buzgón végezte missziói munkáját a zsidók 
között. Amikor megindult a zsidók vándorlá
sa az 1950-es években, ő is útra kelt. Izrael
ben keresett új hazát. Nem szakította meg 
kapcsolatát az ébredés népével. Az Evangéli
kus Evangélizáció lapja, az Élő Víz közölte 
Beérsebából, Tel-Avivból írt leveleit. Kiván
dorolt magyarok és zsidók között hirdette a 
megfeszített Jézust. Amikor hírét vette annak, 
hogy Jeruzsálemben, elszigetelt helyen lep
rás zsidókat német diakonisszák ápolnak, 
mert a zsidók nem vállalták félelemből azt a 
munkát, a leprások közé költözött és ott vég
zett missziói munkát.

Szepesi Mojse adta hírül Daniel Cion 
bolgár főrabbi nagy feltűnést keltő megtéré

sét. Krisztushoz térése után a főrabbi nyilvá
nosan kijelentette, hogy nem csatlakozik 
egyik keresztyén felekezethez sem, hanem 
meg akar maradni izraelitának, vállalva 
mindazt az áldozatot, amit az Új Palesztina 
építése jelent.

Szepesi Mojse híradását a „SANA” cí
mű finn evangélizációs lap is közölte Hagner 
Johannes norvég missziói igazgató értesülé
sére támaszkodva.

A mai helyzet
A magyarországi keresztyén közössé

gek közül legtöbbet a zsidómisszió érdeké
ben a .Keresztyén testvér gyülekezet” (Bu
dapesti központja: Ó utca 16. NSZK-beli 
központja: Stuttgart) tesz. Amennyire fel le
het mérni, ebben a közösségben vannak leg
többen zsidó-keresztyének. Egymás után je
lentetik meg könyveiket, részben magyar, 
részben külföldi szerzők fordított munkáit. 
Kiadványai -régebben az NSZK-ból küldték 
ajándékként Vetés és aratás című újságjukkal 
együtt -  igen hamar elfogynak. Ez is jelzi, 
hogy munkájuk eredményes. A budapesti 
gyülekezetükhöz jelentős részben értelmisé
giek tartoznak. Sok közütttlk a fiatal is.

A Magyarországi Református Egyház ez 
év március 17-én alapította meg a Magyar 
Református Missziói szövetséget. A Szövet
ség alapiratának d/ pontjában ez olvasható: 
„Az Izráel kérdés kutatása. Mindazok össze
fogása, akik felelősséget éreznek a zsidósá
gért. A zsidó-keresztyén talákozások munká- 
lása. Kapcsolatteremtés a magyar és az irzáeli 
zsidósággal. Harc az antiszemitizmus min
den megnyilvánulása ellen”. A Magyarorszá
gi Református Egyházban működő szövetsé- 
gek-közösségek mind elven munkát végez
nek. Ez ad reménységet arra, hogy a Missziói 
Szövetségnek a zsidósággal kapcsolatos cél
kitűzései is megvalósulnak.

A magyar római katolikus egyházban a 
szerzetesi közösségek megelevenedésével 
egy időben egy új magyar szerzetesrend ala
kult. „JUDA OROSZLÁNJAI" -nak nevezik 
magukat. Szerzetesi életükben a katolikus és 
zsidó elemeket igyekeznek ötvözni. A zsidó
ság megtéréséért való imádkozást tekintik 
egyik fő feladatuknak.

Az új magyar vallásügyi törvény lehető
séget ad új -  eddig nálunk ismeretlen -  vallási 
közösségek megalakulására, missziói mun
kára. A főleg Amerikából hozzánk érkezett s 
erős missziói tevékenységbe lendült különfé
le vallási csoportok előtérbe helyezik Jézus 
visszajövetelének kérdését és evvel kapcso
latban Izráel üdvtörténeti jelentőségét. Áz ut
cai könyvárusoknál vásárolható kiadványo
kat olvasva sok ember szembesül a zsidó nép 
eddig nem ismert fontosságával.

Szociológusaink hónapok óta kutatják, 
hogy van-e Magyarországon antiszemitiz
mus vagy nincs. E kérdésre végleges választ 
még nem kaptunk. A szociológusok felméré
se szerint hazánkban 80 ezernyi zsidó él. 
Sokkal több, mint Németországban, Ausztri
ában, Csehországban, Lengyelországban,  
Urunk szavára kell gondolni: „A tájak fehé-  
rek az aratásra” (Jn 4,35) -  .Kérjétek az aratás 
Urát, hogy küldjön munkásokat az ő  aratásá
ba” (Mt 9,38).

Rákoshegy, 1990. szeptember 12. 

Ferenczy Zoltán
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Tanít az egyháztörténet...

A Vizsolyi BIBLIA
A Vizsolyi Biblia a m agyar protestáns  

kegyességtörténetben
-  Elhangzott a Magyar Bibliatanács szimpozlonján, a 

Vizsolyi Biblia megjelenésének 400. évfordulója alkalmából 
a Debreceni Kollégium dísztermében 1990. október 31-én.

Károli Gáspár veretes bibliafordítása a XVI. század végétól kezd
ve általánosan használt volt a magyar protestánsok templomaiban. ízes 
magyar nyelvezete révén az iskolai oktatásban is fontos tényező lett. 
Most azonban figyelmünket jó arra fordítanunk, amit a Vizsolyi Biblia 
Előszavában magától Károlitól olvashatunk: „Nemcsak azt akarja 
Isten, hogy az papok olvassák a Szentírást, és a község azoknak 
szájokból hallja, hanem azt is akarja, hogy az Ó és Újtestamentum 
könyvei minden nemzetségnek nyelvén legyenek, és azokat olvassák, 
hányják-vessék mindenek, szegények, gazdagok, kicsinyek, nagyok, 
férfiak és asszonyi állatok. Mert az Isten egyaránt minden rendbéli 
embereket akart idvözíteni....Nemcsak itt (a templomban) hallgassá
tok az mit mondunk, hanem mikor otthon vagytok is, az Szentírást 
olvassátok.”

Keressük tehát ez ünnepi délutánon a feleletet arra a kérdésre, 
hogy miként érvényesült ez „az egynémely jámbor és tudós atyafiak” 
segítségével létrejött első teljes magyar bibliafordítás a hívők körében, 
azok házi használatában és lelki épülésében.

A protestáns kegyesség alapja kezdettől fogva a naponkénti bib
liaolvasás volt. ASzentírás alapos ismeretének és gyakori forgatásának 
Luther Márton által mindenkinek -  tehát a laikus híveknek is -  
meghirdetett programja annak megvalósulásában lassú folyamat volt. 
A három részre szakadt országban, a felekezetileg és nemzetiségileg 
egyaránt többszörösen tördelt Kárpát-medencében aligha tudunk az 
anyanyelvű Biblia elterjedtségéről, kiváltképpen olvasottságáról meg
bízható képet kapni.

Azt azonban tudjuk, hogy a XVI-XVII. század fordulóján a 
közkedvelt és nevelő célzatú bibliai históriák igei utalásainál csaknem 
kizárólag Károli Gáspár vizsolyi fordítását használták és ezzel együtt 
népszerűsítették a szerzők.

Még biztosabb adataink is vannak e fordítás széleskörű haszná
latáról és ismeretéről. Naprágyi Demeter veszprémi katolikus püspök 
1591. őszén azt írja Göncre, hogy neki is vittek egy Bibliát, „amelynek 
már híre vagyon az egész imperiumban.. .A familiárisaim -  írj a -  mind 
megbolondulnak miatta és az eretnek hitre convertáltak...”

Fokozta a fordítás hívők közötti közkedveltségét, hogy Szenczi 
Molnár Albert, az egykori fiatal gönci szemtanú azt írta a Vizsolyi 
Biblia 1606-os hanaui kiadásában, hogy „az istenes, becsületes” Ká
roli milyen nagy istenfélelemmel kezdett a bibliafordításhoz. M e rt 
előtte állottam egykor -  írja -  midőn tanácskoznék Pelei Jánossal, az 
ő iskolamesterével, az ő  szeniorságához tartozó tanító atyafiaknak 
egybegyűjtése felől, közönséges könyörgésre, ez elkezdett dolognak 
jó előmeneteléért. És mikor a könyv nyomtattatnék is, egynéhányszor 
hallottam, hogy felfohászkodván, ígyen szólott: „Csak az Isten addig 
éltessen, míg ez Bibliát kibocsáthassam, kész leszek meghalni és a 
Krisztushoz költözni”. Nem csoda, hogy utóbb Bőd Péter is „hófehér 
kellemetességű erkölccsel bíró” embernek nevezte a tudós mestert.

(Ennek a megítélésnek is tulajdonítható, hogy a Vizsolyi Bibliát 
a XVÜ-XIX. században előszeretettel forgatták -  felekezeti különbség 
nélkül -  a kegyességi mozgalmak képviselői.)

Ettől kezdve a nép nyelvén kinyomtatott Ige valóban elérte a 
széles gyülekezeti rétegeket. Az ízes fordítású szöveghez, mint alapi
géhez fűzött szóbeli magyarázat (post illa verba) a reformátorok és 
lelkipásztorok posztillás köteteiben már többnyire úgy nyernek meg
fogalmazást, hogy -  Bornemisza Péter szavaival -  „akármely falubéli 
parasztság is könnyen megértse. Utóbb Patai István debreceni lelki- 
pásztor is „igen paraszt beszédekkel” tolmácsolja a Károli Bibliát. 
Félegyházi Tamás is ezt írja: „Ha egyigyüeknek épültjekre nem igye
keztem volna, a deáknyelv könnyebb lett volna...” De hiszen már 
kezdettől fogva úgy vallanak a reformátorok, ahogyan Ozorai Imre

írta: „Akár a küfalnak szóljanak deákul, akár a parasztnak, egyaránt 
értik mindketten, azért a parasztember annak annyi hasznát veszi, 
amennyi a küfal...”

A Vizsolyi Biblia kiadástörténete -  amelyről e tudományos ülés 
során még hallunk -  ugyancsak bizonyítja, hogy az nemcsak a főurak 
körében terjedt el oly nagy mértékben. Hiszen a névtelen kegyesek 
életéből kevesebb írásbeli feljegyzés maradt ránk. Jó példát azonban 
a jó fejedelmek mutattak. Tudjuk, hogy Bethlen Gábor fejedelem 
konstantinápolyi követ korában háromszor, egész életében pedig nem 
kevesebb, mint huszonhatszor végigolvasta a Szentírást. I. Rákóczi 
György fejedelem Patakon, ill. a Ráday-könyvtárban őrzött Bibliájá
ban pedig azt a sajátkezű bejegyzést olvashatjuk, hogy az Ótestamen
tumot háromszor, az Újtestamentumot pedig harmincháromszor olvas
ta el, s az öreg Károlit a háború idején is magával hordozta. Felesége, 
Lórántffy Zsuzsanna is feljegyezte, 1638-ban, hogy akkor ötödször 
kezdi olvasni a Szentírást.

Különös népszerűségre tett azután szert széles körökben a revi- 
diált kiadások egész sora is. Az eredeti első nagy „ igazítójául" Szenczi 
Molnár Albertet és Tótfalusi Kis Miklóst tisztelhetjük. Molnár főleg 
francia nótákra út zsoltárkönyve még nagyobb mértékben elősegítette 
a megtisztított vizsolyi kincs terjedését.

A helvét irányzat legpregnánsabban kegyességformáló hatását az 
angol és holland gyökerekből táplálkozó puritanizmusban fedezhetjük 
fel és kísérhetjük nyomon. Legkiválóbb magyar képviselőinek, Tolna 
Dali Jánosnak és Medgyesi Pálnak az életében és működésében 
kiválóan ötvöződött a nyugat-európai mozgalom és a veretes magyar 
Biblia hatása. Tudjuk, hogy a korábban népszerű heildelbergi egyetem 
1622-ben áldozatul esett a 30 éves háború dúlásainak, amiért is ott több 
évtizedig szünetelt az oktatás. így jutott Tolnai Dali János, az akkor 
26 éves kolozsvári rektor a hollandiai Franeker, Leiden és Groningen 
egyetemeire.

Amikor Tolnai Hollandiába érkezet, abban az évben - 1633-ban 
-  halt meg az Angliából elüldözött franekeri professzor, William 
Amesius, aki minden teológiai szörszálhasogatásnál többre becsülte 
a bensőséges vallásosságot és a tőle áthatott életet.

Tolnai még abban az évben Hollandiából Angliába távozott, ö t  
esztendei ottani tanulmányai során nemcsak igazolva látta a hollandiai 
puritanizmus elveit és az independentizmusig menő presbiteriánus 
törekvéseket, de arra a meggyőződésre jutott, hogy a mély vallásos 
érzés nem az uralkodó egyházhoz tartozókra -  sem otthoni lelkésztár
saira -  a jellemző, hanem az egyszerű emberekre.

Azt tapasztalta, hogy az Igével rendszeresen élő disszenter fele
kezetek közösségeinek lelki életéhez képest szomorúan elmaradt és 
sivár a magyar protestáns gyülekezetek helyzete.

Ezért kilenc kint tanuló társával 1638. telén megkötötték a „ For
mula singularitatis" néven okiratba foglalt szerződést. Ebben meges
küdtek Jézus Krisztus szentségének követésére, az ő holtig való buzgó 
szolgálatára, egymás lelki üdvösségének vigyázására, ha kell: egymás 
intésére, feddésére, de mindenképpen építésére. Mindezt az élő Ige és 
a kötetlen imádság rendszeres gyakorlásával igyekeztek elérni.

Tolnai hazaérkezése után haladéktalanul körútra indult Magyar- 
országon és Erdélyben. Bevezette a házi istentisztelet gyakorlását, 
könyv nélkül mondta igehirdetéseit és imádságait.

Az orthodox-konzervetív egyházi vezetés - amelynek élén Észak- 
keleten Miskolczi Csulyak István zempléni esperes állt és érdekes  
módon új bibliafordítás előkészítésén fáradozott, ártalmatlané akarta  
tenni az „új és hallatlan összeesküvés” fejének tekintett Tolnait és 
híveit. Amikor Tolnai Göncön járt és a vizsolyi Bibliával házról-házra 
járva hívogatta az egyháztagokat az általa végzendő istentiszteletekre, 
az egyházi hatóság kérdőre vonta, kinek az engedélyével tartja azokat 
Ő azt felelte, hogy senki engedelméből, hanem igenis „a Lélektől 
melegíttetik” .

Nem feladatunk most annak a sok vitát kiváltó feszültségnek az 
ismertetése, amely a Geleji Katona István erdélyi püspök által vezetett 
1646-os szatmárnémeti nemzeti zsinaton kulminált. Inkább azt regiszt
rálhatjuk, hogy a teológiai vitákon és a hatalmi harcokon túl a protes
táns kegyességtörténetben végül mégiscsak az „istenes vénember" : 
által fordított Szentírás életformáló ereje diadalmaskodott. A talán 
rajongó típusú Tolnai Dali mellett ugyanis az ugyancsak Leidenben  
és Cambridge-ben hitre jutott Medgyesi Pál emelte igazi tekintélyre a , 
puritanizmus biblikus és közösségi eszméit, aki a híres londoni „Co- ; 
venant” idején /. Rákóczi György fejedelem és felesége, Lórántffy
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Zsuzsanna egyik udvari lelkésze lett.
Medgyesi nagy érdeme, hogy a Lewis Bayly, Richard Baxter és 

John Bunyan által fémjelzett angol kegyességtörténet építő irodalmá
nak fontosságára felfigyelve, lefordította, és itt, Debrecen városában 
1636-ban kiadta Bayly (+1631) Praxis Pietatis-át, azaz „kegyesség 
gyakorlását ... a magyar keresztyéneknek ez szomorúságos utolsó 
időkben kiváltképpen való vigasztalásokra és hasznokra”.

A hívek között nagy népszerűségre szert tett könyv igéit Károli 
bibliafordításában hozza Medgyesi és kifejti, hogy annak felmutatása 
a célja, „mint kelljen az hívő keresztyén embernek az Isten és a maga 
igazi ismereteiben nevekedni, életét naponként Istennek félelmére 
intézni, tsendes lelkiismerettel költeni és futásának eltöltése után 
boldogul végezni”.

Az akkori debreceni rektor, Medgyesi István a következő verses 
ajánlással látta el e nagyhatású könyvet: „Nincs olyan írás a szent 
Biblia után, Mint e kis könyv kegyesség tanításában, Ha nem hiszed, 
olvasd által s azonban Megtapasztalsz nagy igazságot szómban. Sőt 
azt mondom/irigység legyen távol!/: Nem adatott magyaroknak sen
kitől Istenesb könyv, csakhogy olvasásától Meg nem szűnjék ember 
követésétől”.

De tekintsünk a Kárpát-medence magyar nyelvű evangélikusaira 
is. Ezek legnagyobb tömbje a Dunántúlon élt. Ők is Károli bibliafor
dítását használták az egész XVII. században. Csak utóbb, a XVIII. 
század első felében jelentkeztek olyan törekvések, amelyek sajátosan 
lutheri értelmezés szerinti fordítást akartak a lutheránus hívek kezébe 
adni. Ilyen volt Bél Mátyás pozsonyi lelkipászor és polihisztor lipcsei 
kiadású bibliarevíziója, amelyről értékelői azt írták, hogy „látván a 
Magyar Evangélikusok között a nagy lelki fogyatkozást, Károlyi 
fordítását a Görög textus szerint és a hitnek regulája szerint emendál- 
ván, Krisztus Urunk születés után 1717. esztendőben kinyomatta.”

Utána Győr neves pietista lelkésze, Torkos András adott ki Wit- 
tenbergben 1736-ban, majd Szeniczei Bárány György és társa, Sarto- 
rius Szabó János publikált új fordítású magyarázatos Újszövetséget 
1754-ben.

A Károli-féle veretes magyar fordítás és annak több változata 
azonban eközben is használatban volt evangélikus körökben. A ma
gyar protestantizmus kegyességtörténete számára eközben elsőrendű 
jelentőségűvé vált a pietista irodalom legnépszerűbb könyve, Johann 
Arndt lüneburgi szuperintendens (+1621) „Vier Bücher vöm wahren 
Christentum” című építő iratának 1741-ben kiadott magyar fordítása. 
Jelentőségét növeli, hogy „Némely a Krisztusban egyetértő Atyafiak
nak forgolódások által bocsáttatott köz világosságra a Magyar Sionnak 
épületire, egy Lelki, kiváltkép Pestises időre tartozó tanátsal és okta
tással együtt”.

Az akkor még nem a saját, hanem Károli fordítását használó két 
jeles dunántúli pietista tudós érdekes módon olyan széleskörű, a 
kegyességet pártoló patrónusokat nyert meg a könyv kiadására, mint 
Pest, Moson, Zólyom és Pozsony vármegyék vezető nemesei, így a 
Podmaniczky, Radvánszky, Zsitkovszky és Jeszenák családok tagjait.

Néhány évtizeddel korábban már Petröczi Kata Szidónia és férje, 
Pekry Lőrinc is részfordításokkal gazdagította a magyar kegyességi 
irodalmat, az igehelyeket ugyancsak Károli Gáspár fordításában adva 
közre. A  kevés fennmaradt példányszámból feltételezhető, hogy mind 
Erdély, mind a Felvidék és Dunántúl Igére szomjas közösségei szá
mára naponkénti lelki táplálékká váltak ezek a könyvek.

Biztosnak tűnő adataink vannak arról, hogy Bél Mátyás is a 
Vizsolyi Bibliát használta a Halléban általa megjelentetett Fraylingha- 
usen-Compendium magyar nyelvű kiadásánál. A ritka könyv címe: 
„Rövid summája az egész keresztyén tudománynak, kibővítve az Igaz 
Keresztyéni Életre való rövid és együgyü vezérléssel”. Igei idézetei 
pontosan követik Károli szövegét. (Pl. I.Kor 3,7).

Látjuk tehát, hogy a Vizsolyi Biblia -  eredeti rendeltetése szerint 
-  így vált századok múltán is léleképítö könyvvé. Ahogy Bél Mátyás 
is írta Compendiumának előszavában: Az írás és a teológiai tanítás 
nemcsak az értelemnek, hanem a szívnek és akaratnak a megjobbítását 
is akarja.

Károli Gáspár halhatatlan műve tehát egyaránt nagy hatást gya
korolt a műveltségre és a kegyességre. E kettős jelentőségét sok kiváló 
protestáns tudós elemezte, így korábban Bottyán János, napjainkban 
főként Szabó András. A 400 év csaknem páratlan kiadástörténetéről 
pedig Barcza József kollégám tart még itt előadást.

Befejezésül legyen szabad még arra rámutatnom, hogy a XIX. sz. 
közepén a Brit és Külföldi Bibliatársulat nagyszerű leleményességgel 
biztosította a magyar evangéliumi köröknek Bibliával való ellátását. 
A többszörös revideált Károli-Bibliák ezreit és ezreit juttatta el a hívek, 
a diákok, a konfirmandusok vagy az egyetemisták részére. Városi és

falusi lakosok, fiatalok és öregek forgatták, sőt nyűtték sokszor el a 
példányait.

A hívő körök sokasága ma sem akar -  bármilyen jó új fordítások 
megjelenése ellenére -  elszakadni tőle. Isten Igéjének mindennél 
gazdagabb kincse a vizsolyi nyomdában magyar keresztyének millió
inak vált szellemi, lelki táplálékává e 400 év mintegy 10-15 nemzedé
kének. Korunk kiváló tipográfusának, Szántó Tibornak a kezdeménye
zésére a Helikon által kiadott díszes fakszimile -  most immár második 
kiadásban is -  a ma generációjának: az annyira megpróbált középnem
zedéknek és a keresztyén hit ismeretétől eddig oly drasztikusan meg
fosztott fiatalságnak ad újra lelki támaszt és életcélt.

Köszönjük az Egyház Urának, hogy beteljesedni engedte a hit és 
tudás fáklyáját magasra tartó Károli-Radics Gáspár fohászát, hogy 
még megláthassa Bibliája kibocsátását, s akkor kész lesz meghalni és 
Krisztushoz költözni.

Neve négyszáz év után is fennmarad, hogy annál fényesebben 
ragyogjon az a Név, „amelyen kívül nem is adatott emberek között, az 
ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk”.

Dr. Fabiny Tibor

130 éves a hazai Gustav 
Adolf szolgálat (1860-1990)

A szerző beküldött cikke tartalmas kibővítése annak, ami 
az LP 1989. októberi (558 kk) számában megjelent.

(Szerkesztő)
1860. október 10-én összeült egyházunk egyetemes közgyűlése, 

egyházunk akkori szervezetének legmagasabb grémiuma. Az ülés 
tárgysorozati pontjai megfeleltek az elvárásoknak, azok között nem 
szerepelt rendkívüli ügy. S mégis, ez az egyetemes ülés arany betűkkel 
került be egyházunk történetébe, ugyanis ezen a napon döntötte el a 
Magyarhoni Evangélikus Egyház a hazai Gustav Adolf munka meg
alakulását. Az egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 22. pontjában 
találjuk ennek a történelmi eseménynek nyomait. A jegyzőkönyv 
tanúsága szerint a közgyűlés elé Székács József lelkész, újságíró, 
közismert egyházi személyiség, az „ország papja” terjesztett be javas
latot, amelyet az egyetemes ülés részletesen megtárgyalt, majd hatá
rozatot hozott a Németországban működő Gustav Adolf Egyesülethez 
hasonló hazai gyámintézet létrehozataláról azzal a megjegyzéssel, 
hogy „szólítsa fel a gyülekezeteket a keresztyéni szeretettről való, 
önkéntes és minden kényszerítés nélküli adakozásra”. Ennyit olvasha
tunk ki a megsárgult fóliásokból.

Ezek szerint a hazai Gustav Adolf munka napjainkban „ünnepel
te” működésének 130. évfordulóját, és ez a jubileum „megér” néhány 
gondolatot.

Kétségtelen, hogy a hazai Gustav Adolf munka ezt az időpontot 
tekinti a maga „születésnapjának”. Azonban az e témakörben kutatót 
megtévesztik a fellelhető adatok. Hiszen kis túlzásssal -  s nem kis 
büszkeséggel is -  azt lehetne mondani, hogy hazánkban ez anagyszerű 
egyházi munka ebben az esztendőben már 145. jubileumát ünnepli.

E rövid megemlékezés során e „kettős” dátumról csak annyit, 
hogy valóban már 1842-ben -  tíz esztendővel a német Gustav Adolf 
munka megindulása után -  elkezdődött egy hasonló egyesület szerve
zése. Ugyanis ekkor írt Székács József egy cikket a Protestáns Egyházi
Lapban, amelyben a következő javaslatot teszi:.....neveztessenek ki
egy állandó választmány, magyarhoni Gustav Adolf alapítványi fiók
választmány címe alatt. Ebbe küldessenek be mind a 8 szuperinten- 
dentiából a krajczáros vagy garasos segedelmezések. Ezen választ
mány küldje meg ezt a lipcsei és drezdai anyaegyesületnek”. Az első 
próbálkozásnál két, kevésbé ismert szempontra kell felhívni a figyel
met. Egyrészt ekkor, még -  maga Székács is - ,  közös protestáns 
szervezetre gondolt a Gustav Adolf munkával kapcsolatosan, másrészt 
ez, a már működő német Gustav Adolf Egyesületnek akart a ,fi ókvá
lasztmánya” lenni. Mint tudjuk, egyik sem valósult meg. Hogy miért, 
arról külön kellene egyszer szólni.

Számunkra az a döntő, hogy Székács javaslata nyitott fülekre -  
és szívekre talált. Úgyannyira, hogy az 1843-as egyetemes ülés is 
foglalkozott az elképzeléssel, majd 1844. szeptember 2-án tartott 
üléséről készített jegyzőkönyvben már arról értesülünk, hogy a köz

355



gyűlés életbe is léptetett egy bizonyos „gyámolító egyletet", de amint 
a jegyzőkönyv 28. pontjában olvassuk, mindez „életbe léptetése ma
gánvállalkozásra bízatik”. Ez az „ítélet” hosszú esztendőkre meghatá
rozta e munka hazai tevékenységét.

A fellelkesült hazai egyházi személyiségek, papok és világiak, 
elszántan küzdöttek, hogy a nemes elgondolás ne szenvedjen csorbát. 
Székács József, Geduly Lajos dunántúli püspök és mások nem adták 
fel a harcot. Maga Geduly püspök egy „Szózat”-ot is intézett egyház- 
kerülete népéhez, melyben egy, krajczáros” egylet létrejötte ügyében 
agitált. Mindezeknek meg is volt az eredménye. Igazán nem ezeken 
az egyházi személyeken múlott, hogy kezdeményezésük tiszavirág 
életű lett.

A gyámintézet első, országos közgyűlését Pesten tartották, 1845. 
augusztus 15-én (innen a 145 éves jubileum gondolata). Ekkor ismét 
felvetődött annak gondolata, hogy szoros kapcsolatot kell kialakítani 
a német „anyaszervezettel”, másrészt az elnevezésben is hasonlóan, 
szerepelnie kellene Gustav Adolf nevének. Az akkori állami kormány
zat egyikhez sem járult hozzá, ezért kapta e munkaág a „Magyarorszá
gi Ágost. Hitv. Gyámintézet” elnevezést. Ebből az is kitűnik, hogy 
ekkor már egyértelművé vált, hogy a megalakulandó gyámintézet csak 
az evangélikus egyházban végez szolgálatot.

Az 1846. február 16-án tartott gyámintézeti ülés kénytelen volt 
tudomásul venni, hogy csak igen kevesen értették meg e munkaág 
igazi értelmét. Ez már előrevetítette e nemes szándék mögött meghú
zódó kudarcot is.

Az 1846. augusztus 16-án tartott egyetemes közgyűlésen már elő 
sem került a gyámintézet kérdése. Ezután mindössze annyi történt, 
hogy Székács egy cikkben, amelyet a Protestáns Egyházi Lapba írt, 
elparantálta a szépnek ígérkező fellendülést a következő szavakkal: 
„.... a leány nem halt meg, csak alszik. Felkölti azt Isten kegyelme és 
az egyház jó szelleme idejében.”

Á „próféta” szólt Székácsból. Pontosabban fogalmazva, az igaz, 
hogy sokan nem értették s hamar el is feledkeztek erről az egyházi 
mozgalomról (mert a Gustav Adolf névvel „felruházott” egyházi 
munka, mindig és mindenütt mozgalmi jelleggel működött és műkö
dik), de Székács a szabadságharc leverése utáni évtizedekben sem 
feledkezett el róla. E szép gondolat -  több más egyházi elgondolással 
együtt -, kényszerpihenésre „kárhoztatott”. S amikor -  végre -  1858. 
január 1-én megjelenhetett a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, egy
házunk szervezeti és szellemi életében új erőre kapott a kezdeménye
zési kedv. Ebben jó „partnerre” talált az egyház a fenti sajtókiadvány
ban. Külön „áldást” jelentett, hogy a lap egyik segédszerkesztője az a 
Székács József lett, akit mi a gyámintézet atyjának nevezünk. Székács 
cikkeiben újra elővette a gyámintézet kérdéseit. A hazai Gustav Adolf 
munka népszerűsítése az ő leikéből fakadt, mert régi „álmáról” nem 
feledkezett meg s most már átgondoltabban, a széles egyházi közvé
leményt maga mögött tudva kezdődött el a gyámintézet újraszervezé
se.

Tájegységet tekintve, a Dunántúli Egyházkerület volt az, amely 
a legkorábban felismerte ebben a munkában annak korszerű voltát, a 
testvéri összetartozást munkáló áldását. S amikor 1860. májusában, 
Kőszegen, a kerületi közgyűlés ülést tartott, azon elfogadásra került a 
dunántúli egyházkerületi gyámintézet programja. Ez az első, jogi és 
szervezeti megfogalmazása hazai gyámintézeti szolgálatunknak. E 
program elfogadása, a dunántúli gyámintézet megalakulása, felszaba
dította Székácsot is arra, amit tizenöt esztendővel azelőtt megálmo
dott, azt most akarja Isten életre hívni. S amikor 1860. október 10-én, 
Budapesten, összeült az egyetemes közgyűlés, akkor a gyámintézet 
hivatalos megalakulásának már nem volt akadálya.

Ezért emlékezünk most a hazai Gustav Adolf szolgálatnak a 130. 
éves évfordulójára. S azóta megszakítás nélkül végzi ez a szolgálat 
egyházunkban is áldásos tevékenységét. Az első gyámintézeti prog
ram 1860. októberl5-én került elfogadásra, majd 1861. augusztus 
27-én, Pesten megtartották az első gyámintézeti országos közgyűlést 
is.

E rövid megemlékezés keretei nem engedik meg, hogy az elmúlt 
130. esztendő eseményeit, eredményeit akárcsak távirati stílusban is 
áttekintsük. Arról sem szólhatunk, hogy részben belső, részben külső 
hatásra, hányszor és miért kellett „nevet” változtatnia e munkaágnak. 
Egyet viszont alá szeretnénk húzni: a hazai Gustav Adolf munka 
fennállása óta, mindig igyekezett megfelelni egyrészt névadója emlé
kének, másrészt a hazai egyházi, gyülekezeti igényeknek. Templo
mok, paplakok, iskolák, szeretetintézmények, egyházi középületek 
őrzik falaikban a gyámintézet, majd Gyülekezeti Segély illetve a 
Gustav Adolf Segélyszolgálat segítő támogatását. Ugyanezzel a test
véri „indulattal” fordult a rászorulók, a nélkülözők felé is. Mindenütt

igyekezett segíteni, ahol úrrá lett a „nincsen”. Százharminc esztendőn 
keresztül hű maradt ahhoz az igéhez, amely fémjelezte ezt a szolgá
latot itthon és világszerte: „Egymás terhét hordozzátok...” (Gal 6, 2).

Az 1953-as esztendő komoly törést jelentett a Gustav Adolf 
munkaszolgálatban. 1953. szeptember 27-én, Celldömölkön tartotta a 
Gyámintézet utolsó vándorgyűlését. Ezzel tulajdonképpen megsza
kadt a hazai munka -  formálisan. A Gyülekezeti segély szolgálatát 
teljes egészében involválták az egyház szervezetébe -  más, volt egy
házi egyesülettel, szervezettel együtt - ,  így mozgás- és hatókörét 
erőteljesen leszűkítették. Egyrészt kötelezővé tették minden gyüleke
zetnek a Gyülekezeti Segélyhez való adakozást, másrészt -  éppen ez 
a kényelmes anyagi helyzet -  megölte ennek a kezdettől fogva önkén
tes, ugyanakkor mozgalmi jellegű szervezetnek minden működési 
lehetőségét. Ezt jogilag is igyekeztek „biztosítani”, amikor az 1952- 
53-as, majd azl966-os „Egyházi Törvények” ezt a munkaágat a dia- 
kónia „leányvállalatává” degradálta. Így, minden öntevékenysége jo
gilag is megszűnt.

A Gustav Adolf munkát -  ennek ismerjük „hagyomány ait” - ,  csak 
szabadon, minden megkötöttség nélkül (lásd a németországi munkát), 
mozgalmi lendülettel és elkötelezettséggel lehet jól és eredményesen 
végezni. Egy karitatív testület sem működhet úgy, hogy saját alapsza
bálya helyett, akárcsak egy egyházi testület által hozott törvényekkel 
próbálják azt irányítani. A hazai Gustav Adolf Segélyszolgálat az 
utóbbi esztendőkben igyekezett maga körül tisztább levegőt „kialakí
tani”. Így sikerült elérnie, hogy elnevezésében visszakapta a „Gustav 
A dolf’ nevet. Ez is valami. (Amikor 1988-ban, az országos előadói 
értekezleten a lelkészi vezető előterjesztésének egyik pontjában, a 
nagyobb működési szabadság szükségességéről szólt, a jelenlévő 
egyik püspök félbeszakítva az előterjesztést, indignálódva tiltakozott 
minden, az egyházvezetőségtől független kezdeményezés ellen.)

Ezek után már az is nagy eredménynek tekinthető, hogy végre, 
1989. őszén sikerült újra megrendezni Celldömölkön, 36 esztendős 
kényszerűszünetután, az elsőhazai vándorgyűlést. De ez csak a kezdet 
volt.

A többi egyházi munkaághoz, mozgalomhoz hasonlóan a Gustav 
Adolf Segélyszolgálatnak is meg kell újulnia. Most, amikor a zsinat 
összehívása elodázhatatlan közelségben van, amikor új területi és 
szervezeti felépítésre készül egyházunk, akkor nem szabad elfeledkez
ni erről, a most 130. éves jubileumát ünneplő Gustav Adolf munkáról 
sem. Kapja vissza újra szabad működési területét, kerüljön ki az 
egyházvezetés sokszor béklyóként erre is ránehezedő kötelékéből, s 
legyen a gyülekezeteket, egyházat építő szeretetközösség áldott mű
helyévé -  kimondottan az önkéntesség jogán.

Nem kis feladat vár azokra, akik elkötelezett munkásai lesznek 
ennek a szolgálatnak. Hiszen az újjászerveződő Dunántúli Egyházke
rületben (vagy annak utódjában) ismét erős lesz ez a szolgálat, hiszen 
valamikor is itt ,fingott” e munka bölcsője. De vajon lesz-e „új 
hagyománya”ennek a munkának a többi egyházkerületben? Sok 
imádságra és még nagyobb hűségre, az ügy iránti elkötelezettségre és 
szeretette van szükség, hogy tovább tudja végezni áldott szolgálatát a 
Gustav Adolf Segélyszolgálat (vagy Gustav Adolf Gyámintézet).

Végül, még egyszer Székács Józsefről. Egyházunk birtokában 
van egy festmény, amely Székács Józsefet ábrázolja. Ez a kép, évek 
óta az országos főtitkári hivatal előszobáját díszítette. Valahányszor 
beléptem e szobába, fejet hajtottam a nagy előd előtt. Ha valaki ennyi 
szeretettel és ilyen elkötelezetten tud egy ügyet szolgálni, mint aho
gyan Székács fáradozott a gyámintézet ügyéért, az megérdemli, hogy 
utódai lélekben és imádságban megköszönjék őt az Urának...

A másik személyes vallomás dr. Győrffy Béla, volt felpéci lel
késztől származik, aki 1944-ben így írt a Keresztyén Igazságban: „...A 
magyarországi evangélikus Gustav Adolf gyámintézet múltjának leg
nagyobb tanítása az, hogy ez az intézet minden -  emberektől eredő-  
gyengesége és hibái mellett is hatalmas küldetést töltött be. Gyámin- 
tézetünk rövidesen olyan viszonyok közé kerül, amilyenek között 
született: megszűnikanagyraértékeltéséletfeltételkéntkörülrajongolt. 
külső támogatás... Csak ennyi: az első keresztyének életében sem volt 
közalap, kongnia, kor- és családi pótlék, sőt még nyugdíjintézet sem. 
De volt egyház. Mégpedig szegénységében is gazdag egyház, mert a 
Gal 6,2 igéit élte. Gyámintézetünk hivatott arra, hogy szegény gyüle
kezeteinek megsegítése mellett szórványgondozásunk középpontjává 
legyen.”

Adja Isten, hogy így legyen a következő évtizedekben is.

Karner Ágoston
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Fórum
Kovács Imre

Öröm és szorongás
Zsinat előtti gondolatok -  közös töprengésre

(Vönöck)
A várakozás, amellyel egyházunk zsinata elé tekintek, kettős arcú: 

öröm teli és szorongó. Örömteli, mert a tisztázás lehetősége nyílik meg: 
szorongó, mert a lefojtott indulatok és a megtámadottak védekező 
reflexei nem a kritikai elemzést, a racionális és korhű vizsgálódást 
segítik, hanem az empátia hiányát, az intoleranciát, az anakronisztikus 
megközelítést szülik.

Legfőbb bűnünk: a „homo incurvatus in se", az önmagába görbült 
ember bűne az igazság vonatkozásában is eleven. Önmaguk igazságába 
görbült emberek képtelenek a párbeszédre. Zártak, mint a biliárdgolyók: 
csak ütközni és taszítani tudnak.

Várakozásom örömteli, mert a tisztázódás lehetősége az újrakez
dés esélyét adja. De várakozásom szorongó, mert úgy tűnik, az egyház 
még mindig nem tanulta meg, hogy nem kezelheti úgy a bűnöst, aho
gyan a világ. A „köztetek ne így legyen" jézusi igénye még nem a miénk. 
Az egyháznak, mint Isten „kontraszttársadalmának" lényege nem a 
bűnnélküliség, hanem az, hogy a bűnöst másképpen látja. Nem „egyet
len cselekedetére visszametszett ember"-ként (Pilinszky), hanem egész
ként: motivációival és esendőségével. Mint aki tudja: maga is részes a 
vádlott bűnében. Ha úgy véli: abban nem, részes másban.

Várakozásom örömteli, mert a zsinat lehetőség arra, hogy je len sé
geket megítéljünk: az egyházmentés címén történő hatalomhoz dörgö- 
lődzést, a szánalmas egyházpolitikai manővereket („Boldog az egyház, 
ha csak az Isten védi" -  Pascal), a ránk bízottakkal, a nyájunkkal való 
szolidaritás hiányát. De várakozásom szorongó, mert félő, hogy jelen
ségek helyett szem élyeket ítélünk meg, s ezzel megengedhetetlen módon 
az egyedül igaz Bíró tisztébe helyezkedünk.

A pártállamhoz való viszony megítélésénél figyelembe kellene 
vennünk, hogy a kommunizmus szó hatvan vagy akár harminc évvel 
ezelőtt tisztességes és humanista értelmiségiek számára nem ugyanazt 
jelentette, amit ma. Elég, ha André Gide, G.B.Shaw, Károlyi Mihály, 
Albert Maltz, Paul Eluard, Aragon, vagy a Francia Kommunista Párt 
nagy teoretikusa, a később keresztyénné lett Roger Garaudy nevét 
említjük, ők, legalábbis életük egy szakaszában várakozással tekintet
tek a kommunizmusra, mint olyan eszmére és kísérletre, amelytől az 
emberiség megújulása várható.

M a már, a kellő történelmi távlat és az eddig ismeretlen informáci
ók (megsemmisítő táborok, népirtás) tudatában elénk tárul az „ateista 
humanizmus drámája" (H.de Lubac), az a véres és embertelen dráma, 
amelyet az ember nevében és érdekében követtek el.

E rövid és szükségképpen felszínes bevezető után a tárgyra térek.

A ggodalom m al tölt el, hogy jelek szerint az előttünk álló zsinat, mint 
az újabb evangélikus zsinatok, ism ét csak  a  jogászok  zsinata lesz. Új 
törvénykönyvre valóban szükség van. Az is igaz, hogy az egyház 
életének jogi szabályozása nem nélkülöz teológiai megfontolásokat 
sem. De látnunk kell, hogy az elsősorban ekkléziológiai megalapozás a 
teológiának csak egy részterületét érinti. Evangélikus egyházunknak 
olyan átfogó teológiai megújulásra van szüksége, amely nélkül a zsinat 
csak torzó lehet.

A fenti igény elleni szokásos ellenvetés, mely szerint a lutheránus 
zsinatok hagyományosan csak törvényalkotó zsinatok, elfogadhatatlan. 
Ha egy keresztyén egyház zsinata csak egyházkormányzati és szerve
zeti kérdésekkel foglakozik, elszakítja magát az egyetemes keresztyén 
tradíciótól, az egyetemes keresztyén zsinatok örökségétől, amelyek 
szervezeti és egyházjogi problémák mellett kiemelt hangsúllyal elsősor
ban tanbeli kérdéseket tárgyaltak.

A tanbeli m egújulás hiánya újabb evangélikus zsinatainkon helyte
len gyakorlat. S a régi mondás igazsága ránk is érvényes: abusus non tollit 
usum . (A rossz gyakorlat nem igazolja a gyakorlatot.)

Másrészt történetileg sem áll, hogy az evangélikus zsinatok soha 
nem foglalkoztak tanbeli kérdésekkel. Az első zsinatok cikkelyei között 
szép számmal található teológiai állásfoglalás (meggyesi, óvári, erdődi 
zsinatok, a nagyszebeni, tordai zsinat, mely kinyüvánítja a helvét irány 
eretnekségét és kárhoztatását: de ilyen jellegű pl. a Confessio Pentapo- 
litana is).

Az alapvető hitvallási szövegek teológiai revíziójának hiánya meg
merevedett hitvallásossághoz vezetett. Itt most nem a ténylegesen léte
ző teológiai pluralizm usról szólok, hanem a hivatalos egyházi gyakorlat
ról. Ez a gyakorlat olyan abszurditással terhes, hogy miközben az 
„ecclesia semper reformanda" elvét vallja, lelkészei olyan hitvallási 
iratokra esküsznek, amelyek a teológiai gondolkodás majd fél évezred
del ezelőtti szintjét tükrözik.

A megismerés történeti jellege: a dogmafejlödés
A ma érvényben levő lelkészi eskü szövegének az a része, mely 

szerint: „az Úr Jézus Krisztus evangéliumát a teljes Szentírás szerint, 
egyházunk hitvallásai értelmében tisztán és igazán hirdetem..." komoly 
értelmezési nehézségeket vet fel.

Ez a megfogalmazás benne foglaltan, ki nem fejezetten azt állítja, 
hogy az egyháztörténelem, a teológiai gondolkodás történetének egy 
bizonyos pontján, a XVI. században született reformátori meglátások, 
az ezekre épülő hitvallási iratok lényegileg pontosan, tévedésmentesen 
közvetítik a Szentírás egészének  üzenetét. Ez a mondat, amennyiben 
valóban komolyan vesszük, a Szentírás értelmezését, az értelmezés 
igazságát, azaz az önmagát kinyilatkoztató Isten helyes megértését, a 
keresztyén teológiai gondolkodás egy adott pontján a tévedhetetlenség 
és változtathatatlanság igényével rögzíti. Ezzel az aktussal lényegében 
tagadja a protestáns és katolikus tanfejlődés: a hermeneutika, az egze- 
gézis, a dogmatika és etika későbbi eredményeinek érvényességét.

Ezt az igényt maga a Szentírás kérdőjelezi meg. Magában a Bibliá
ban van jelen a dogmafejlődés ténye. Elég, ha a választott nép istenké
pének, hitének fokozatos finomodására, tisztulására gondolunk: Ábra- 
hám „törzsi Istene" (monolatria) -  Izrael gyakorlati monoteizmusa 
fogság előtti korban -  Deutero-Ezsaiás tiszta, elméleti monoteizmusa. 
Maga a kinyilatkoztatás tanít arra, hogy Isten megismerése -  mint 
lényegében minden emberi megismerés -  történeti jellegű.

A történetiség fennáll a végső és megmásíthatatlan önközlésnek, a 
kinyilatkoztatás teljességének, a názáreti Jézus titkának értelmezésében 
is. Á Biblián belüli és a Biblián kívüli dogmafejlődés a krisztológiában 
még inkább tetten érhető.

Ha igaz, hogy a kinyilatkoztatás és a kinyilatkoztatás értelmezése 
történeti jellegű, akkor teljesen elhibázott gyakorlat az egyház teológi
áját kritikátlanul egy adott korhoz kötni.

A dogmafejlödés sajátossága
A domgafejlődés ténye nem azt jelenti, hogy újabb meglátás eltörli 

a korábbiak minden igazságát. Sokkal inkább: differenciálja, elmélyíti, 
„megszüntetve megőrzi" (Hegel) azokat. Folyamatos tisztulást jelent, a 
keresztyén tanítás korhoz kötött elemeinek állandó revízióját, Luther 
szavával: a pólya lehántását.

Minden teológia tartalmaz kontextusából fakadó mozzanatokat. A 
reformátori teológia, amely egy eltorzult vallási élet ellenhatásaként 
keletkezett, szükségszerűen polemikus, sarkított formában jelentkezik. 
Ez a szituáció azonban nem kedvez a higgadt, az egészre figyelő Szent
írás értelmezésének.

A hitvallásosság és az evangélikus identitás problémája
Hitvallási iratainknak avagy az evangélikus ortodoxia „solá"-inak 

kritikai vizsgálatát azonban gátlás akadályozza. A kritikai vizsgálódás 
egyedül az igazságnak elkötelezett. Nem számol felekezeti érdekekkel. 
Létezik azonban az a sajátos felekezeti érdek, amely arra törekszik, hogy 
önmagának, mint elkülönült felekezetnek a létét igazolja. Ezt az igazo
lást akkor látja biztosítottnak, ha igazolni tudja a reformátori igazságo
kat. így azonban megfosztja magát a becsületes kritikai megközelítés 
lehetőségétől.

Wolfhart Pannenberg: Az egyház egysége: a reformáció beteljese
dése c. tanulmányában kifejti, hogy az elkülönült protestáns egyházak 
létrejötte tulajdonképpen a lutheri reformáció kudarcát, és nem győzel
mét jelenti. Luther eredeti szándéka saját egyházának: a római katolikus 
egyháznak a megreformálása volt. Ez a szándék az egyházszakadással 
hosszú időre meghiúsult. Hatásának kései jelenlétét azonban megfi
gyelhetjük a második vatikáni zsinat egyes dokumentumaiban.

A fentiekből következik, hogy az evangélikus egyháztudat XVI. 
századi szimbólumokhoz kötözése nem kedvez a kritikai gondolkodás
nak. Ezt a tényt igazolja, hogy egyházunkban a mai napig hiányzik 
olyan kiadvány, amely a modem római katolikus egyház alapiratait: a 
második vatikáni zsinat dokumentumait és a MEE alapiratait: a Kon- 
kordia-könyvet összevetné. Megvizsgálná ezeket, a mai szent- 
írástudomány eredményeinek fényében: melyik tekinthető a teljes 
Szentírásra figyelve megalapozottabbnak?

Mindaddig, amíg ez az elemző, becsületes összehasonlítás hiány
zik, hitvallásosságunk nem tisztességes, lelkészekre kényszerítése iga

357



zolhatatlan, a lelkészi eskü tekintélyelvű, megalapozatlan.
A lelkészi eskü hitvallásos kötelezése a Szentírással összefüggés

ben nem igazolható. A kérdéses szöveg eleve feltételezi, hogy a teljes 
Szentírás és hitvallási irataink harmonizálnak. Teszi ezt anélkül, hogy 
egyházunk tanítói, Agendánk szerkesztői ezt a tételt nyilvánosan, az 
érintettek számára hozzáférhető és ellenőrizhető módon igazolták vol
na. Ez az eljárás feloldhatatlan konfliktus elé állít abban az esetben, ha 
igazolható, hogy hitvallási irataink csak a Szentírás kiragadott részeivel 
harmonizálnak.

Az evangélikus identitás nem köthető a reformáció történetileg 
meghatározott, szükségképpen partikuláris téziseihez. Evangélikus 
egyháztagságunk valójában a keresztség egyetemesnek tekintett szent
ségén alapul. Ez a szentség teológiai szempontból az egyetemes keresz
tyén anyaszentegyházhoz kapcsol, gyakorlatilag azonban annak evan
gélikus tagegyházába helyez bele. A keresztség Isten aktusa, mely a 
szülők („Isten helytartói" -  Luther) gyermekről: keresztségéről, feleke
zeti hovatartozásáról hozott döntésében ölt testet.

Az első közelítésben pusztán gyakorlatinak tűnő felekezeti döntés 
a keresztségben, gyökeresen teológiai természetű. A kinyilatkoztatás 
értelmében, Isten bizonyos -  nehezen leírható -  viszonyban van az 
emberi történelemmel. A történelem azonban vértelen fogalommá silá
nyul, ha nem olyan eleven valóságnak tekintjük, melynek elemi alkotói 
a személyes sorsok. Ennek értelmében Isten és a történelem viszonya: 
Isten és a történelmet alkotó személyes sorsok viszonya. Í gy tekinthető 
a keresztség egyetemes szentségének szociológiai mozzanata: a feleke
zeti döntés Isten rendelésének.

Az egyháztagság nem személyes döntés, nem szabad választás 
kérdése. Az a fogyasztói magatartás, amely úgy válogat a különböző 
felekezetek között, ahogyan az önkiszolgálóban megszokta -  korszerű 
tévedés.

Az evangélikus tanítás „slágwortjainak” egyoldalúsága
Mindenekelőtt a slágwortok: a summázó, lényegre szorítkozó, 

jelszószerű megfogalmazások tisztaságának fontosságáról.
A teológia nem a szaktudósok ügye. A teológia „az egyház funkci

ója" (Barth), ezért mindenkor az egyház egészére való tekintettel kell 
művelni.

Ez a követelmény elsősorban azt jelenti, hogy az egyház tanításá
nak, a Szentírás értelmezésének elmélyítése ugyan szaktudósok dolga 
(elegendő kompetenciával, történetileg megalapozott ismeretekkel ők 
rendelkeznek), de a szaktudományok eredményeinek gyülekezeti köz
vetítése csak a mindennapi tudatformák és a köznyelv sajátosságainak 
figyelembe vételével történhet.

A gyülekezeti tudat formálásában nem a cizellált teológiai okosko
dásnak, hanem a rövid, lényegre törő formuláknak: a slágwortoknak 
van döntő szerepe. Ezért az egyház talán legfontosabb tanító, hitközve
títő feladata, hogy az általa képviselt slágwortokat -  melyek rövidsé
güknél fogva amúgy is ki vannak téve a leegyszerűsítés veszélyének -  
megtisztítsa, s igyekezzen azokat valóban a teljes Szentírásra figyelve 
kialakítani.

A.) „Sola fide": Az egyedül hit általi megigazulás tanát sokan ma 
is úgy tekintik, mint az evangélikus tanítás centrumát. E formulával 
szemben a következő kritikai észrevételek emelhetők: 1.) Nem a teljes 
Szentírás bázisán alapul. (Jakab levelének a megigazulás, avagy Krisz
tus hirdetése szempontjából „szalmalevéllé" minősítése két okból meg
engedhetetlen: a.) dogmatikai előítéleten alapul; b.) igazolhatatlan 
igény, hogy az Újszövetség minden irata azonos krisztológiát tartalmaz
zon. Sőt, mivel az egyes iratok kontextusuktól erősen meghatározottak, 
ezért alapvetően komplementer jellegűek: egymást bizonyos pontokon 
tagadó, ugyanakkor kiegészítő értelműek.

2. ) A hit köznyelvi értelme nem fedi a lutheri teológia hitfogalmát. 
Hiába mutatunk rá arra, hogy a lutheri hitértelmezés magába foglalja a 
hit, remény, szeretet hármasságát, amikor a hit szót kimondjuk, hallga
tóink azt köznyelvi értelmében értik. Másrészt nyelvi szempontból sem 
indokolt a hit fogalmának ilyen értelmű kitágítása: ha van fogalmunk a 
reménység kifejezésére, ha van szavunk a szeretetre, felesleges, sőt 
káros ezeket egyetlen szóba, a „hit" szavába sűríteni. A három jelenség 
összetartozását nem ilyen módon kell kifejezni.

3. ) Teológiánk mindmáig nem tisztázta a megigazulás -  üdvösség 
-  ítélet hármasságának összefüggéseit. (Az Ágostai Hitvallás XVII. 
cikke: Krisztus visszajövetele ítéletre kifejezetten homályos, de ebben a 
homályos voltában is ellentmond a Szentírás vonatkozó helyeinek, pl. 
Mt 25,31-46 vagy Róm 2,5-10).

A hit általi megigazulás egyenes következménye az ítéletben való 
elfogadtatás? A Krisztus érdemére hagyatkozás tana harmonizál-e 
azokkal a jézusi, páli és jánosi kijelentésekkel, melyek szerint megmé
rettetésünk alapja a másikhoz fűződő személyes viszonyunk minősége?

A megigazulás -  üdvösség -  ítélet öszefüggésére figyelve úgy 
tűnik, hogy hitvallási irataink bibliai megalapozása egyoldalú, szelek
tív. Ez a jelenség történetileg magyarázható, de abszolút értelemben 
elfogadhatatlan. A hit, remény, szeretet hármas egységéből a hitre tenni 
a hangsúlyt kifejezetten is ellene mond 1 Kor 13 tanúságának: „legna
gyobb a szeretet".

Ez a kérdés igehirdetésünket közvetlenül érinti, az egyház szolgá
latát, belső életét alapjában meghatározza, ezért zsinati megtárgyalása 
elengedhetetlen feltétele a szinódus komolyságának.

JB. ) „Sola gratia": hitvallási irataink nem tisztázzák -  többek között  
-  az alábbi kérdéseket:

1. / A kegyelem és a hitetlenség viszonya.
2 . / A kegyelem és kárhozat kérdése: ha igaz a Szentírás Isten  

egyetemes üdvözítő akaratát hirdető tanítása, hogyan egyeztethető  
ezzel össze a kárhozat lehetőségét szintén állító bibliai tanítás?

3. ) A kegyelem és érdem kérdésköre: az egyedül a kegyelemből  
való üdvösség tana figyelmen kívül hagyja azokat az evangéliumi és  
páli tanításokat, amelyek az érdem, a jutalmazás irányába mutatnak (Mt  
10,42, Mt 5 ,12 ,2  Tim 2,1-7, Fil 3,14, stb.)

4. a „megszentelő kegyelem" és a „segítő kegyelem" összefüggése.

Hitvallási irataink-m elyeket mindig mint a MEE tanítását és életét  
jelenleg döntően meghatározó (eskütétel kötelezése) iratgyűjteményt 
említek -  nem adnak választ a fenti kérdésekre. Némelyiket nem is 
érintik. A fenti kérdésekre nem válaszolha tünk olyan módon, hogy nagy  
evangélikus teológusok tanításában (Tíllich, Bonhoeffer, Pannenberg, 
Jüngel) találkozhatunk e problémák megvilágításának kísérleteivé. 
Egyrészt e teológiai kísérletek egyházunk egészét tekintve nem ismer
tek, másrészt nem kötelező erejűek, harmadrészt a kötelező erejű hitval
lási iratokkal lényeges pontokon nem harmonizálnak.

C. ) „Sola sdrptura": épp a protestáns szentírástudomány fárado
zásainak köszönhető annak felismerése, hogy az újszövetségi tanúsko
dás a korabeli egyház eleven hagyományára épül. így a hagyomány 
elvetése magával az Újszövetséggel ellenkezik. Szükségesnek látszik a 
hagyomány értelmezésének finomítása, különös tekintettel a dogmafej
lődés tényére.

Hitvallási irataink létezésének egyszerű ténye is mutatja, hogy 
minden korban szükség van a keresztyén tanítás korszerű kifejtésére, a 
korábbiak revíziójára, a történelmi esetlegességektől való megszabadí
tására.

D. ) „Solus Christus:"  Mai teológiai gondolkodásunk hajlik arra, 
hogy mindinkább ezt az elvet tekintse hitünk centrumának. A törekvés 
alapjában elfogadható és helyeselhető, annál is inkább, mert a másik 
három elv egyre kevésbé tartható a teljes Szentírás kritikájával szemben.

A „Solus Christus"  alapelv azonban felveti ezt a kérdést: igen, de 
m elyik Krisztus? Krisztus személye, tanítása mindig valamilyen értel
mezésben jelenik meg: ahogyan látjuk, aminek látjuk. (Az istenkép és 
istenhit szembeállítása nem megalapozott: a legélőbb, legerősebb hit is 
valam ilyen  Istenbe vetett hit, az „élő Isten" nem tagadása az eleven 
istenképnek, mint ahogyan az anya léte sem tagadja a róla formálódó 
képet, hanem feltétele annak.)

A lutheri krisztológia legnagyobb gyengéje, hogy funkcionális, és 
nem ontológiai. Krisztust döntően funkciójában: az engesztelő áldozat 
funkciójában látja. Nem fordít figyelmet kinyilatkoztató funkciójára: 
„aki engem látott, látta az A tyát." A váltság, az áldozat értelmezése 
éppen korunkban a teológia egyik legvitatottabb kérdése. Létezhet 
olyan váltságtan is, melynek révén Krisztus nem út az Atyához, hanem 
akadály a hozzá vezető úton. Feltétlenül szükségesnek látszik a krisz
tológia alapos átgondolása, homályos pontjainak feltárása.

Summa
A fenti kérdések lényeget érintő teológiai problémákat feszegetnek. 

Felhozható ellenük a racionalizmus igényének vádja, amely Istent és 
cselekvését ésszerű emberi gondolatformákba akarja szorítani. Ez a vád 
azonban nem megalapozott: összetéveszti az Istenről szóló beszédet 
magával Istennel. Az Istenről szóló beszéd elemi követelménye az 
elfogadhatóság. Az elfogadhatóság feltétele a logikai ellenőrzés lehető
sége. Az a kijelentés: „Isten m isztérium" akkor és csak akkor érvényes, 
ha igazolható, belátható. Ez az állítás az igazság igényét követeli magá
nak, de ezt csak abban az esetben kaphatja meg, ha aláveti magát az 
igazság kritériumainak.

A Magyarországi Evangélikus Egyházban immár elodázhatatlan a 
tanbeli megújulás. A tanbeli megújulás kérdése nem lehet egyesek 
gondja, mert az egyház életét: az evangélium hirdetését, az ember 
szolgálatát a legszorosabban érinti. (Ezért tartozik a zsinatra!)

Amíg kötelező érvénnyel XVI. századi hitvallási iratok vannak 
érvényben egyházunkban, addig csak hirdetjük, de nem teljesítjük az 
„ecdesia semper reformanda" elvet.

*

A szerző jó értelem ben provokál -  írása kell, hogy 
előhívja gondolatainkat és szóvá formálja véleményün
ket. A Solus Christus prioritását én is vallom, a zsinat 
nem csak jogi funkcióját szintén. A dolgozat több részével 
azonban nem  tudok egyetérteni pl. az „Isten-kérdés" 
ontológiai megközelítése, a hit szerepének bagatellizálá- 
sa stbv

FÓ R U M , vitázzunk vele!
Szerkesztő
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Az igehirdető műhelye

Krisztus egyháza időben és 
térben
Bevezetés

A titokzatos m écsestartó, a  M enoráh

Az Ószövetségben -  II MÓZ 25,31-40 (szigorú előírás)
Az Újszövetségben
1/ A történelemben - T itus diadalívén. A jelenben - Izrael stilizált 

menóráhja.
II./ A Jelenések Könyvében:
Az Ószövetségben olvasható titokzatosan ható szigorúan köve

tendő előírás tulajdonképpen a Jelenések könyvében találja meg gaz
dag értelmét. Így annál lenyűgözőbb lesz a jelentése. Legegyszerűbb 
megfogalmazásban: Isten és egyháza.

Mélyebb vizsgálódásban feltárul, hogy Isten, mint Atya-Fiú- 
Szentlélek ismerhető fel e jelképben. Éspedig úgy, mint akinek külön
leges, meghatározó kapcsolata van ember teremtményével. Ezért tük
röződik a Bibliában, a Jelenések könyvében tulajdonképpen az egész 
világtörténelem és az egész emberiség, különösképpen az egész egy
ház története.

Látjuk a 4. részben a Teremtő egész „udvartartását” a teljes bibliai 
tartalommal a , Jiét tűzlámpás” megvilágításában. A Megváltó Krisz
tusban lett nyilvánvalóvá, hogy Őbenne tükröződik az Örökkévaló 
Fény teljessége s mint Ilyen, ő  a „világ világossága” (Jn 8 ,1 2 ; Jel 1,12 
kk.) Végül, ismételten említi a Jelenések könyve, hogy az Isten „Hét- 
Lelke”, a Szentlélek teljességét jelzi a hétkarú mécsestartó (Jel 4,5).

Az istenség bemutatása után mély álmélkodás tölti el szívünket, 
amidőn azt is olvassuk, hogy a hétkarú mécsestartó egyszersmind az 
egyház teljességét is jelenti, mint „hét gyülekezet” (Jel 1,20). Újra 
utalnunk kell Isten és emberiség felfoghatatlan mélyértelmű titokzatos 
kapcsolatára. Ezt a vissza-visszatérő megállapítást további megvilá
gosodás céljából jelzi az, hogy a Mindenható örök Isten szent Fiában 
,jár a hét arany gyertyatartó között”. Mintha csak HL MÓZ 26,12 és 
M t28,20 egységét foglalná össze Jel 2,1 pl. Mt 18,20 biztatásában is, 
a legkisebb gyülekezetre nézve is („Ahol ketten vagy hárman össze
gyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük”).

Mivel a Teremtő Isten Krisztusban, Krisztus keresztjében nyilat
koztatta ki magát üdvösségesen az ó- és újszövetségi titokzatos Mö- 
noráh jelentésében. Elöljáróban így foglalhatjuk össze a 2-3. fejezet 
tartalmát: Krisztus és Egyháza a Kereszt jegyében, azaz időben és 
térben.

Legalább még egy megjegyzést kell tennünk: Amikor Urunk 
„bemutatkozik”, utal a teljes megváltói művére nagypéntek és hús vét 
történésében: „halott voltam és íme élek” -  egyben örök dicsőségére 
is (Jel 1,18-20; Róm 4,25). Jelzi ezáltal, hogy egyháza a tanítványok
tól, Páltól kezdve hitelesen, tévelygésektől mentesen tesz erről bizony
ságot („Krisztus meghalt bűneinkért és feltámadott megigazulásunk- 
ra”).

A hét gyülekezet
A fogalmazás szerkezetében felsejlik az egyház egész története 

azidőbeniség egymásutánjában, és ugyanakkor a tér egyidejűségében. 
Tehát időben és térben, a Kereszt jegyében ( I és — = f )  az első idők 
egyházától az utolsó idők népéig. Figyelemre méltó az egyes gyüle
kezetekről írtak közlési módja:

1. Az egyház Urának az illető gyülekezetre jellemző önmegneve
zése.

2. A gyülekezet vezetőjét következetesen angyalnak (angelos, 
küldött) nevezni, mint akik a Betlehemi Csillag (IV. MÓZ 24,17) 
fényével indultak Jézusban és „fénylenek, mint csillagok a világban” 
(Fii 2,16).

Ez a „csillagfény” talán arra utal, hogy nem földi, hanem mennyei 
világossággal fénylenek, mint maga az Egyház Ura (Jn 8,12, Mt 5,11) 
is. E három következetes jellemző megfigyelés nagyban hozzásegít az 
egyes gyülekezetekre vonatkozó konkrét s egyben örök érvényű köz
lés helyes megértéséhez.

I. Az efézusi gyülekezet
Amiket megállapítunk az egyes gyülekezetekkel kapcsolatban, 

azok az „időben és térben” egyszersmind érvényesek az egyes konkrét 
szituációjú gyülekezetekre is, valamint az egyháznak, mint Krisztus 
Testének egészére. Éppúgy személyesen a mindenkori keresztyén 
egyháztagra, -  amint az élő Istenige gazdája, a Szentlélek időfölöttien 
és konkrétan megjelenti.

1. Az önmegnevezés alapvető: hétkarú mécsestartóra utalás jelzi 
az előzőkben említett Krisztus misztikus Teste egységét. Jézusnak 
szintén fentebb említett jelenlétét (III. MÓZ 2 6 ,1 2 ; Mt 28,20). Nem 
buddhaszerű tétlen Urunk van, hanem az egyháztörténelem Ura, em
bersorsunkba rejtőző Jézusunk. S ez végtelenül vigasztaló: a szenvedő 
Jób úgy látja, s vele együtt gyakran az egyház megkísértett csüggedő 
népe is, hogy a sátán „körülkerüli és át meg átjárja az egész földet, 
mint ördögi kovász”. Sokkal többet jelent számunkra, hogy nemcsak 
a történelmi Jézus, hanem az egyház Ura is körüljárja a falvakat és a 
városokat s látja sátántól gyötört népét (Mt 9,35 kk). Személyesen is 
„velünk együtt járja utunk, el nem hágy egy percre sem” (102,5). S a 
„világ világosságának” a gyertyatartója maga a „Világ Világossága” 
az Ő jobbkezével. Ez az első szeretet gyülekezete az Úr jegyese (2 Kor 
11,2) menyasszonyi gyülekezete: a kívánatos és mint ilyen, az apostoli 
gyülekezet. Ebből érthető az ellene szóló mondás megfogalmazottsá- 
ga is. A szokványos értelmezés csak egyik, -  emberi -  oldala a 
szeretet-valóságnak, mintha a hitrejutott, újonnan született lélek „első 
szeretetét” jelentené csak. De elsősorban az Ő első szeretetét jelzi 
(1 Jn 4,10).

Isten a szeretet alanya, az ember pedig e szeretet tárgya. Ugyan
annak a szeretetvalóságnak a másodikat kiváltó első tagját, forrását: 
Hós 11,1; 1,18- A „Vőlegény barátja” csak a Vőlegény előző szere- 
tetnyilatkozata alapján (Jn 3,20) közölheti a Vőlegény „érzéseit” a 
leendő menyasszonnyal, elhívandó egyházával. Csak így lehet meg
bízott, apostoli közreműködője az eljegyzésnek (2 Kor 11,2). Nos, 
efézusi „kívánatos” Jegyes: talán megvan még a magad emberi „első 
szeretete”, a „nikolaiták” tanítását „gyűlölő” buzgóságod( s e ponton 
is az első szeretet magatartásával egyező érzület egysége). De a 
hangsúly már inkább a te szeretetedben van (így idézik általában e 
helyet), nem az Ő téged és minden nikolaitákat is menteni akaró, 
hordozó, tanácsoló, tévtan ellen is harcoló szeretetén. (Mily megren- 
dítően csodálatos volt elveszettségedben megtapasztalni Isten szere
tetét! (Zsol 40,2-4)

„Emlékezzél meg arról hogy honnét estél ki”: Isten bűnbocsátó, 
újonnanszülő szeretete fakult meg számodra, lett csak emlékké a róla 
való megfeledkezésben (2 Pt 1,9). Tehát nagyobb dologról van itt szó, 
mint az „ első szeretet” lanyhulásáról, hiszen különben úgyis hangsú
lyozza a meglévő viszontszeretet cselekvő megnyilatkozása. De az 
előbbi cselekedetek a szeretetforrásnál megmaradás, annak megújuló 
keresése, abban való öröm, hála stb. ez „felejthetetlen”.

A „győzedelem” sátánnak a Forrásától visszatartani, a Forrást 
megfakítani akaró kísértése felett érvényesül. Az édeni bűneset óta ez 
a kísértés tart vissza bennünket „az élet fájától.”
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II. A szm irnai gyülekezet
„Az Élő, aki halott volt” az ÚR önmegnevezése. Hiszen a halál 

révén, árnyékában szenvedő gyülekezet (1 Kor 15,31), melyben talán 
majd ,atal áldozatként” kiontatik (Fl 2,17), mint a szmima-mirrha 
jóillatú áldozata. Ezért a Feltámadott, aki „halott vala és él”, bátorítja: 
nem kell vég nélkül szenvednie, határt szabott szenvedéseinek az ÚR 
(„lesz tíz napig tartó nyomorúságotok”). Fő, hogy mindhalálig hű 
maradjon. A „mindhalálig" idői és sors értelemben, illetve elszántság 
értelemben áll (ApCsel 20,21). Fő az, hogy a „második haláltól” 
megmentessék (Jel 20,14). Már itt hangsúlyozzuk, hogy a hét közül 
csupán két gyülekezet ellen nincs az Úrnak vádja: a mártír szmirnai és 
a szerető filadelfiai gyülekezet ellen. A korok és körülmények egyhá
zainak és egyháztagjainak elvi és konkrét vigasztalására és erősítésére.

III. A pergam oni gyülekezet
Az ÚR önmegnevezése: „akinél a kétélű éles kard van”. Már a 

bűneset története úgy leplezi le ősellenségünket, hogy heves támadá
sában jobbra és balra igyekszik bennünket letéríteni a helyes egyenes 
útról, Isten igéjétől, Krisztustól, aki az egyenes Út (Jn 14,6). A gyors 
irányváltás megszédít, megzavar. Pl. először jobban meg akarja értetni 
az emberrel Isten rendelését: Csakugyan... Mélyülj el pontosan igéjé
ben! Hogy is van az? Azután, mikor az ember tudatosítja Isten rende
lését, hirtelen balra térít a tagadásban: bizony, nem... (1 Móz 3 , 1;4) A 
hídról akár jobbra akár balra térünk le, mindenképpen szakadékba 
zuhanunk. Ismételten mondja az írás: Ne térjetek se jobbra, se balra! 
(5Móz 5,32) Vagy a .jobban” akarom, gondolom-buzgóságomban, 
magamválasztotta tiszteletben (Kol 2,23) elbizakodottságomban, 
szentségemben Istent, vagy idővel esetleg hirtelen az ellenkező véglet 
kétségbeesésébe jutok (Pl 16,18). Ezért figyelmeztet Pál, hogy vegyük 
fel az igazság jobb - és balfelőli fegyvereit (2 Kor 6,7).

Ezért kétélű az Ige kardja (Zsid 4,12) A z  egyház Ura is így jelenik 
meg a hét gyülekezet előtt, hogy „szájából kétélű éles kard jön ki” (Jel 
1,10). Kétélű: jobbra-balra elhatárol; éles, pontos,finom, biztos meg
különböztetést tesz. „Jön ki”: eleven, mozgásban, aktualitásban.

Nos, magabiztos, „fellegvár”, felmagasztalt pergamoni gyüleke
zethez, személyhez így jelenik meg az Úr. Nem igazságtalan, sőt 
minden pozitívumot is tud és számon tart. Éspedig sok pozitívumot. 
De „egy kicsiny kovászt” (lK or 5,6) is lát. A „kevés panasz” is nagy 
veszélyre figyelmeztet. A világi hatalmat majmoló, hatalmaskodó, 
„hívő gőggel”, „nyelvükkel felülkerekedők” (Zsolt 12,2) ellen. Nem 
más ez, mint a világi stílus beszűrődése az egyházba. A  történelem 
folyamán Róma és Bizánc szópárbajától a tridenti zsinaton át a mai 
közösségi harcokig, a gyengének, a szerénynek a letorkolásáig. Tulaj
donképpen „örökzöld” téma. S az Úr már csírájában megítéli, hiszen 
a fenyegető végső kimenetele ennek a bálványimádás és paráználko
dás bűne (Jer 31,32; Jel 17!) Bizony, ,.kicsiny kovász” a hívő hatal
maskodás és a borzalmas középkori autodafék, inkvizíciók ellenrefor- 
mációs, gályarabságos vérengzésekké fajulhatnak. Szent Bertalan éj
szakák szörnyűségei „ad maiorem Glóriám Dei”. A seaculáris 
türelmetlenség fajulhat apokalyptikus isteni megítéléshez: „megtelt a 
föld erőszakossággal” (lM óz 6,13). így volt a vízözön előtt, s így lesz 
a végső tűzözön előtt is. Bizony, mindig aktuális a pergamoni intés, 
mert nagy a veszélye a személyes nikolaitizmusnak is. (Niké-győze- 
lem, laos-nép). Isten őrizze népét összességében és egyedeiben a 
hatalomtól! A Bálám-Bálák hatalom -  bűne megújuló kísértés. Az 
„ebál-hegyi átok” 12 tagú szörnyű liturgiája helyett (5Móz 21) a 
pogányok ajkán is az Istent dicsőítő hálaének 12 gyümölcsét (Ézs 
57,19; Jel 22,2) akarja megteremteni az Úr Jézus bűntörlő vérének 
énekében. Jézus ad új szívet, új nevet már most és a végső ítéletben.

„Bűnös a nevem, ám adsz Te nekem új szívet...”

IV. T hyatirai gyülekezet
Az önmegnevezés az Úr bűnlátó-ítélő tűzlángszemeire és bűnta- 

posó-eltipró ítéletére utal, amint az az ószövetségi „bűnért való egé
szen égő áldozatban” történt. Az Úr Jézus a ,.keresztfa oltárán” töké
letes, örök bűnért való áldozatot hozott és mutatott be az Atyának. 
Ugyanazon a Mória-hegy Golgotáján, amelyen az Úristen előkép 
gyanánt megkívánta, de nem fogadta el Abrahámtól, hogy egyszülött 
fiát, Izsákot „égő áldozatul” (lM óz 22,2) megáldozza. Az Úr Jézus 
egyetlen áldozatával örökre megáldoztatott értünk (Zsid 10,11 -14). És 
jött és jön az egyház történetében olyan e.hévelyedes, amikor minden 
pap naponként szolgálatban áll olyan áldozatokkal” amelyek sohasem 
képesek eltörölni a bűnöket. Az egyén, a hívő keresztyén állandó 
kísértése, hogy sajat cselekedeteivel, sőt áldozathozatalaival akarja 
bekötni, elkápráztatni Isten szemét és cselekedete által üdvözülni. 
„Akkor Krisztus hiába (ok nélkül) halt meg" (Gal 21.). Az ember örök
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kísértése, hogy cselekedetei, érdeme, áldozata s az Egy Közbenjáró  
helyett közbenjárók által akar üdvözülni (1Tim  2 ,5).

' Isten nem  veszi semmibe az emberi igyekezetei, cselekedeteket 
és jutalm azza is azokat. De figyelemre méltó, hogy a testi paráználko- 
dáshoz hasonlóan súlyosan megítéli ezt a lelki paráznaságot: az Isten
hez való hűtlenséget (Jer 31,31 kk). Újszövetségi alapon: a Krisztus 
egyedülható bűntörlő Vérének kegyelmi bűnbocsánata helyett és mel
lett más alapot, érdemet keresést. M ert: „az győz, aki megőrzi mind
végig az én cselekedeteim et”. (26 .vs.) A  középkori egyház minden 
szerzetesi buzgóságában és annak ellenére bőven kimerítette a Krisz
tus egyedülható érdemétől való elparáználkodást és a bálványimádást 
(20-21 . vs.) és a reformáció ellenére sem  tért meg, hanem a tridenti- 
numban nyomatékosan rögzítette a bálványáldozatot. Isten tűzláng 
szemei megítélik az üdvösséget megszerezni és biztosítani akaró cse - 
lekedeteket (bár ha itt-ott igaz bűnbánatból fakadnak is -  19-20.vs.)

Természetesen sok érték hordozója, m egőrzője is a thüatira-egy- 
ház. Sok aszketikus tűrés, áldozat, szolgálat megtartásra, követelésre 
méltó (2 5 .vs.), de nem  az üdvösség megszerzéséért, hanem a hit által 
elnyert üdvösség gyümölcseként, Isten dicsőségére.

V. A szárdiszi gyülekezet
A z önmegnevezésben utal arra az Úr, hogy egyszer, egy nagy 

történelmi esem ényben az egész egyház ügye, a „hét gyülekezet 
egésze”, a Lélek teljességének munkája kerül egy új pünkösdben 
(3 ,l.v s .)  a középpontba. Amikor az Evangéliumot, mint az ég közép
ponti üzenetét hozó Isten angyala kerül az „ég közepébe”, hogy  
hirdesse „minden népnek a maga nyelvén” ( Je l  14,6). A győzelem 
pecsét-gyűrűjének a köve. Illéstől kezdve a „szent maradék”, akik nem 
hajtanak térdet a bálványok előtt és nem is csókolják a bálványokat (1 
K ir 19 ,18), az igazi „szent maradék” mindig eschaton felé mutató 
kisebbség, mert a felületes, racionálisan gondolkodó ember, a csak  
„vallásos” em ber számára lényegileg mindig idegen a Kereszt egye- 
dülvalósága, mint unica spes ( 1Kor 1 ,18-21). Jézus bűntörlő Vére által  
kaphatjuk a kegyelem  hófehér ruháját. Jézus teljességéből vettük 
(Jn l,1 0 ) .

De itt is jelentkezik éppen a hívő életben, a protestantizmusban 
egy nagy kísértés. M ikor a bűnbocsánatot nyert lélek felujjong, hogy  
Jézus betöltötte érte és helyette a törvényt, egy valamiről megfeledke
zik. (M t 5 ,17 ). M iközben Jézus betöltötte a Törvényt, ugyanakkor 
végtelenül meg is súlyosbította anak a követelését: megmutatta, hogy 
tkp. számunkra betölthetetlen (M t 5 ,17-48). Nem kiálthatjuk lelken-  
dezve : Szüret! Akkor nekünk már semmit nem kell tennünk!, mert  
m iközben Jézus a törvény betölthetetlenségét mutatja ki, tkp. végtelen  
bűnösségünket, elveszettségünket tárja elénk (Róm 7,19;24). Aki  
megtapasztalta igazán Jézus váltságát (Zsolt 40 ; Lk 15; Jer Sir 3,55),  
az együtt vallja  és éli Lutherrel: ,.mindezért én neki hálával és dicsé
rettel, szolgálattal és engedelmességgel tartozom.” A Törvény be nem 
tölthetése feletti végtelen tartozástudat gyötrelmét felváltja az őrök 
hálára kötelezettség tudatának a gyümölcstermésre serkentő szent 
nyugtalansága. „Örök életem sem lesz elég zengenem az Ő  dicséretét” ,  
Luther: Ó, a hit valami tevékeny, hatalmas dolog, nem is  kérdezi, 
kell-e a jó t  cselekedni. M ielőtt kérdené, már m egcselekedte és szün-  
telen azzal van elfoglalva, hogy jó t cselekedjék.

Mindehelyett: a reformáció népének nagy kísértése és m éltán ért  
elmarasztalása a „kvietizmus” gyüm ölcstelen tunyasága. A  thyatiraiak  
szüntelen buzgósága, áldozata, aszketikus tűrése végtelenül megszé-  
gyeníti a kegyelemből -  helytelenül -  „ingyenélőknek” a gyű-  
mölcstelenségét. Az Úr Jézus „teljességére” nem hálás v álasz  ( Jn  1,10)  
a hívők cselekedetének a teljessége (Jel. 3 ,2 ). B izon y , a gőgösen  
lenézett thyatirabeliekkel együtt a halál ágyába fektethet íté lő  Urunk  
(Jel. 2 ,22 ; 3 ,1).

Eg yetlen  m egoldás, hogy igazi „szent m aradékként” kvadráljon, 
nevü nkkel gyüm ölcsterm ő életünk. A kik igazi szárd isziek  megmarad-  
tak. A kik rő l m int „m egcselekvőkről” (M t 7 ,2 1 ; 5 ,4 0 )  vallást tesz  
U runk az A tya és angyalai előtt. Nem ítélkezni k e ll tehát a „genuin 
lutheri tan” birtokában, hanem m egborzongani, rád öbbenni a  végzetes 
halál szelétől és sietni a nálunk kevésbé rem énytelen  h elyzetű  ,Jtaló- 
fé lb en ” lév ő  (Je l 2 ,2 4 ;2 6 ) thyatirabelieket és „pogán yokat” erőtlenek
ként erősíteni, konfirm álni (1 2 ,9 -1 0 ).

VI. A filadelfiai gyülekezet
Ö nm egnevezés: az Úr, aki azonosítja m agát az egyházzal, mint 

az Ő  m isztikus testével (1 K or 12), jeg y esév e l, akinek Ő  a  Vőlegénye, 
aki szereti (9 .v s .) az ő m enyasszonyi gyülkezetét és a beteljesedéskor 
N evét adja gyülekezetének (Je l 3 ,1 2 ;2 2 ; 1 9 ,7 ; 2 1 ,2 ,9 )  és azonosítja 
magát az. Ö szeretett egyhzának a „ténykedésével is” (M t 16,19; 18,18;
Jel 3,7).



Többszörös párhuzam van a 2. és a 6. gyülekezet között.
1. Csak a szmimai, a Nérók mártírgyülekezete és csak a nagy 

egyházi szeretetmunkás (pl. Assissi Ferenc, Francke, Bodelschwing 
stb.) testvérszeretet (filadelfia) -  gyülekezet ellen nincs semmi pana
sza az Úrnak!

2. Az egyik elég az egyházüldözés izzó gyűlöletében (Jn 15,18- 
22), -  másik az embermentés szeretetszolgálatában.

3. Csak e kettőnél említi az Úr a „sátán zsinagógájának” (2,9; 3,9) 
gyilkos dühét. 1945 után Budapesten egy hatalmas „öngólos” előadást 
tartott bizonyos Fjodoroff nevű előadó.

Oly nagy sikerűnek találták az illetékesek, hogy egy pengős áron 
árulták: ,A  vallás Oroszországban” címmel. Kifejezett szándéka elle
nére hatalmas, egyházüldözést bizonyító elszólás az egész. Pl. egy 
részlet: Vádolták ellenségei a Szovjetuniót azzal is, hogy elveszi a 
templomokat. Rosszindulatú vád, mert ahhoz, hogy egy egyház- 
községtől elvehessék (!?) a templomot, ahhoz az illető egyházközség 
tagjainak (!) 75 százalékos szavazati többsége szükséges. (Megjegy
zésünk: tudvalévő, hogy népegyházban nagyon jó a „hitélet”, ha 25 
%-a (!) templomos. Ha a legtisztább népszavazás is történik: óriási 
szó, hogy 25 % meri vállalni, vallani a templomot! -  hiszen tudvalévő 
itthoni tapasztalatainkból, hogy pl. nem kellett fenyegetni stb. valaki 
templomjárót, hittanos szülőt, elég volt csak megkérdezni munkahe
lyén: mi az, szaki, maga is jár templomba, hittanos a gyermek? És már 
gyávának bizonyult a kicsinyhitű. Hátmég ellenkezőleg: a csábító 
előnyök!? És ha még a szavazás nyílt színvallatása ellenére is merte 
25 % vállalni, akkor a valóság sokkal nagyobb százalékarányt takar. 
És még most jön a meglepő, különös módon a „tárgyilagosnak” ható 
közlés virtualitásában a belegondolást kikapcsoló tény. Maga az előa
dó, a párt stb. sem vette észre: a kimondott vallásüldözés beismerése!! 
Mert kitől lehet elvenni a templomot? Attól, akinek nem is kell? Vagy 
attól, akinek kell? Az meríti ki a vallásüldözés tényét, hogy az nem 
mehet templomba, aki akar menni. Ha csak egy ember is az, de 
méghozzá 25 % !? -  Nekem egy hívemen keresztül küldte meg az első 
hónapok vad kommunistája: Add oda a papnak, hadd tudja meg, hogy 
Oroszországban vallásszabadság van! Ügy látszik, propaganda szét
osztásra kapta. A párt tehát nem vette észre az öngólt. Megdöbbentő, 
hogy csak valaki papi, egyházi ember, hízelgőkollaboráns hívhatta fel 
illetékesek figyelmét: mert az előadás sikeresen lezajlott, sőt ki is 
nyomtatták olcsó terjesztésre! Mivel az én példányom valahogyan 
elkallódott, örömmel fedeztem fel a Ref. Konvent Abonyi utcai antik
vár boltjában a használt könyvek sorában. Csia Ilonka eladónál be
nyújtottam a vásárolni kívánt könyvek jegyzékén. Már mind a többit 
a pultra tette. „Rigó nt. úr ezt a füzetet nem találja a helyén” -  Hosszas 
várakozás, keresgélés, tudakozódás. Végül Ilonka bizalmasan meg
súgta: Rigó nt. úr utánajárt: Esze főgondnok úr kikérte az antikvári
umból. Tehát már semmiképpen nem tudtam megszerezni ezt az 
értékes „dokumentumot”. És miért írtam meg ezt most pont a filadel- 
fiai gyülekezetei a szmimaival összekapcsoló „sátán zsinagógája” 
összefüggésében? Azért, mert nagyon fontos tanítás van itt. A Fjodo- 
roff-előadás és füzet érdekes „tárgyilagossága” mást is önleleplezett. 
Egyúttal a szmimai sorsú hívőket is igazolta. Mert ezt írta: Igaz, a 
szovjet hatalomnak erélyesen kellett megtorolni azokat a hívőket, akik 
„sátán zsinagógájának” nevezték a bolsevikokat. Ezekkel tényleg 
kegyetlenül elbánt. Ez volt a „hitvallók” halomra gyilkolása. (Lásd 
többek közt: Mertens; Kereszt alatt és Korén: Kalajoki vádlottai stb.) 
Akkor számomra -  a Jel. könyvének ismeretében -  nagyon hitelesítő
nek hatott, hogy egy propagandista tudtán kívül szentírási terminoló
giát használt. De hiszen az ördög gyakran, bődtiletesen elszólja magát! 
Csak egy példa: Jób feleségén keresztül is: .Átkozd meg az Istent és 
/ meggyógyulsz, meg akarlak gyógyítani? Nem! /  -  Halj meg!

4. Csak ennél a kettőnél említi az „örökélet koronáját” (2,10 és 
3,11). Ott vígasztalás az Istentől meghatározott szenvedés elhordozá- 
sában, itt a szeretetben kitartásra intő buzdítás (3,11; Fil 4,1).

5. Mindkettőt megtartja az ÚR a nagy nyomorúság eschatologi- 
kus idejében -  2,10; 3,10.

És végül az „önmegnevezés” beteljesedik filadelfia leányán is: a 
szent és az igaz kulcsot birtokló Urunk épp vele tapasztaltatja meg, 
hogy számára is megnyitja az üdvösség ajtaját, és minden üdvözülő- 
nek, „hogy joguk” legyen (Jel 22,14) az élet fájához (1 Móz 3,22).

VII. A laodiceai gyülekezet
1. Önmegnevezés: Ugyanaz az örök Isten az Ámen, akié az utolsó 

szó -  aki volt a teremtés kezdete. A kör bezárul. Mint önmagába 
visszatérő vonal (1 Kor 15,21-28). Aki kimondta az első szót a terem
tésben: legyen! az mondja ki az utolsó Áment is az emberiség nagy 
megbízatásának lejárta utáni eschatonban. Ez a gyülekezet a „laos-di-

cea”. Az isteni pozitív értelemben vett „theodicea” véget ér és meg
kezdődik a Krisztushoz viszonyulás kettősségében a „laodicea”. Az 
„emberigazolás”. És ebben is „igaz bizonyosság” az ÚR. Itt már 
megfellebbezhetetlenül véleményez.

2. Reménytelen bűnös infernó fejünkre olvasásával kezdődik. A 
története folyamán közömbössé sivárodon emberiség. A „megízetle- 
nült só” (Mt 5,13) kivettetik. Azok tapodják el, akiknek ízesíteni, 
elviselhetővé kellett volna tenni az életét.

3. Az abszolút közömbösség a nem Istenre utaltság kettősségében 
jelentkezik, illetve azon alapul: Gazdag vagyok! Gondoljunk arra, 
hogy mennyire „meggazdagodott” az emberiség. A történelem folya
mán felfedezte az Isten ajándékaként kapott tudást, technikát stb. És 
emancipálta az Ajándékozótól:, Add ki a vagyonból a reám eső részt! ” 
(Lk 15,11 kk). Teljesen a maga munkájának tartja az eredményt: és 
meggazdagodtam. Ez magamnak, munkámnak, kezemnek tulajdoní
tott eremény. A „semmire nincs szükségem” azt jelenti, hogy Isten 
teljességgel fölösleges, legfeljebb csak zavar a jelenléte, a föltételezé
se. , A  ,$ezbozsnyik”-lap rajza a 20-as évek elején meghirdette, hogy 
a földi királyok után az „égi királyt” is megöli, kiirtja a szívekből. 
Nyugat pedig meghirdette a fölöslegessé vált Isten halálát: halott az 
Isten!

4. Csak a Mindenható, a Teremtő, a Megtartó tudja s mondja a 
lesújtó igazságot: szerencsétlen, megsötétített, elcsábított! Nem tudod, 
hogy épp anyomrult, beteg (Ézs 1,5 kk) koldusszegény vagy! Megta
gadtad a benned lakozó Szentlélek (pneuma) világosságát, egyetlen 
kincses valóságodat, akinek köszönhetted ember voltod minden gaz
dagságát, az Isten képére és hasonlatosságára teremtettségedet. És vak 
vagy! (Jn 9,39-41).

De azért van még apokalipszis, felfedés, kérügma, hogy „akinek 
van füle, hallja." Mert amíg hirdetted, amíg hallható, amíg rettent 
előzetes ítélet, -  addig még utoljára! -  tanácsol az Úr. És jaj, ha az ő  
tanácsát valaki „magára nézve” megveti (Lk 7,30). Lehet még ingyen 
venni isteni kegyelem isteni „panace”-ját (Ézs 55,lkk), mely valóban 
gazdaggá tesz, gyógyít, eltakarja szégyenünket (lM óz 3,11; Zsid 4,13; 
Jel 3,18). Első volt a diagnózis, második a terápia tanácsa (Ézs 9,6 -  
Csodálatos tanácsos), a harmadik reális, „időszerű” gyógyítása. (Mt 
4 ,2 - M t  23,37).

5. Csodálatos, hogy sürgetően (íme már az ajtó előtt állok) még 
egyszer bejelent, felajánlja megváltó áldozata csúcspontját: az örök új 
szövetséget, a véglegeset, örök örömre (Ézs 65,18-19) -  Mt 26,28. Ez 
csak a földön „utolsó vacsora” valójában: az Utolsó, a mennyei, az 
örök. Ezzel az Egyház köre is bezárul. Eképpen „mindenkor az Úrral 
leszünk” (l.Th 4,17).Most még lehet „venni” bűntörlő szent Vére 
általi bűnbocsánatot, fehér ruhákat (7,9kk). Csodálatos ennek az örök 
mennyegzői vacsorának a megfogalmazása: a teljes viszonosság, köl
csönösség!: „Vele vacsorálok és őénvelem”. Örök boldogság „hitves- 
társi” asztalközösség (19,7, 9; 21,1, 9;22, 17). Az utolsó idők szex- 
dömpingjében annyi filmben, regényben hangzik el szalonképesen, 
„kulturáltan” a végzetes csábítás: „vacsoráljon velem!” Nem véletlen 
az írás jelzős fogalmazása: Isten hív „szent hívássál” (2Tim 1,9), tiszta, 
önzetlen, örök, ajándékozó szeretettel, szerelemmel. Ez a kölcsö
nösség nem csak szeretetközösség, hanem isteni uralkodás csodálatos 
közössége is az Ő királyi székében. Vele együtt -  lMóz 1,28; Ézs 9,7; 
Róm 5,14).

Ézs 9,7 kétszeresen emh'ti Jézus királyi uralmát. Jel 7. gyüleke
zetével kapcsolatban is kétszeresen említi a .Kezdet és Vég Krisztusa 
az Ő végső győzelmét. De itt már az Ő szeretett gyülekezetével, 
megváltottaival együtt ülnek az Ő királyi székében. A középkor nagy 
misztikusa (Seuse Henrik 1 1366) különösen sokat beszélt az Úr Jézus 
„vállsebéről” melyben a durva kereszt törte szent vállát. Ézsaiás így 
jövendölte az Ő örök győzelmét: az „uralom az ő vállán lészen”. Á 
mindenkori hatalom képviselői a kiváltságokat viselik...Csodás válto
zás végülis épp a laodiceai egyháznál. Abban a vállsebben minden 
bűnterhünk az Ő vállát nyomja, sebzi, hogy viszont mi az általa 
megszenvedett, megszerzett örök kiváltságunkban Vele együtt ural
kodhassunk.. Időben-térben Alfától Ómegáig hirdeti ádvent 2. vasár
nap textusa: A királyi székben Vele. Nemcsak rajtunk nem uralkodik 
a bűn (Róm 6,12), hanem mi, felette, örökre Vele...

Hallelúja!
Végül mind a hét, az Egyház teljességére vonatkozó csodálatos 

ígéret, amelyben kivétel nélkül EGY a feddhetetlen 2 és megfedett,5 
gyülekezet, tehát az Egyház teljessége: „aki győz”...

Győri János
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Vízkereszt Ünnepe
Mt 2,1-12

I.
A NAPKELETI BÖLCSEK TÖRTÉNETE sok kortársunk szá

mára -  akik között szép számmal vannak gyakorló vallásosak is -  a 
„bibliai mesék” világába tartozik. Nem is tagadhatjuk, hogy nemcsak 
képzőművészeti és irodalmi élmények, de maga a leírás is „hibás” 
ebben. Hiszen ha a legendáris motívumokat ki is vesszük (de mi 
minősül annak?) a történetből, akkor sem könnyű a históriai értelme
zése. Vallástörténeti párhuzamok is bonyolítják a helyzetet: arra szá
mos példát találunk, hogy nagy emberek, jelentős személyiségek 
születését feltűnő égi jelenségek adják hírül.

Azonban éppen a fentiek miatt fontos, hogy a biztos történeti 
utalásokat és vonatkozásokat legalább vázlatosan számba vegyük. így 
kiderül, hogy magát a történetet sem kell a legendák világába sorolni.

1. ) A Kr.e. 37-től 4-ig uralkodó, szenátusi határozattal trónra 
ületetett Nagy Heródes hiteles portréjához nagyon is jól illenek a 
bibliai tudósítások. Hatalmát politikai gyilkosságok egész sorával 
szilárdította meg, fiait is elveszíttette. Uralkodása vége felé sok fari
zeusnak is pusztulnia kellett, mert hatalma végét jövendölték.

2. ) Ami ma olyan sok gondot okoz, ti. a bölcsek látogatása, az 
Máté kortársai számára minden bizonnyal könnyen elfogadható hír
adás volt. A fogság óta jelentős zsidó diaszpóra élt Mezopotámiában, 
és Josephus tudósít arról is, hogy a zsidóknak jelentős befolyása volt 
a babiloni hercegi udvarokban. És ő  ír egy bizonyos Izates hercegről 
is, aki Kr.u. 40-50 táján zsidóvá lett, Jeruzsálembe pedig jelentős 
arany- és terményadományt hozott. Történeti tény a keletiek asztroló
giai érdeklődése, a csillagkonstellációk értékelésében meg egyenesen 
szakértők voltak. A keleti hódolók érkezése sem tűnik olyan mesesze
rűnek, ha figyelünk például arra, hogy „perzsiai mágusok érkeztek 
Tiridates királyával Kr.u. 66-ban Nápolyba, hogy csillagok híradására 
hivatkozva ott Néró császár előtt, mint a nagy nyugati világuralkodó 
előtt hódolatukat kifejezzék”. (E. Schweizer, NTD 11.17)

3. Egyértelműen keleti szokásra utal a bölcsek hódoló lebomlása 
is. Ez a zsidóknak idegen, sőt megbotránkoztató, hiszen ez a hódolat 
csak Istent illeti meg.

Végülis megállapíthatjuk, hogy a legendáris elemek ellenére sem 
jelenthetjük ki perikópánkról, hogy történetileg nem vállalható.

Mint az egész Mt-ban, itt is megfigyelhetőek erős ótestamentumi 
utalások és párhuzamok. Ez is aláhúzza, hogy Jézusban teljesedtek be 
az ótestamentumi próféciák.

Textusunk nem egészen pontosan idézi Mikeás 5 ,1 .3-at, sőt hoz
zákapcsolja I Móz 49,10-et is. Zsolt 68,30; 72,10. 15; Ézs 60,3.6.10  
stb. szerint régi reménység, hogy pogány népek ajándékokkal halmoz
zák el Izráel Messiását. Említésre méltó a Mózes-történethez való 
hasonlóság is. A gyilkos szándék kudarcot szenved, így menekül meg 
a nép szabadítója. Zsid 3 szerint Jézus az új szövetség Mózese, aki 
most már nemcsak Izráel, hanem minden nép megmentője. Még a 
csillagnak is van ót-i „előképe” Bálám történetében, 4  Móz 2 4 ,1 7 . Az 
Ót-t ismerő olvasó számára Ézs 6,9-10 (v.ö.: Mt 13,14k) fenyegetését 
idézi fel az is, hogy az írástudók és papok tudják, hol kell a Messiásnak 
megszületnie, és mégsem értik. Hallanak, és mégsem értenek.

írásmagyarázók véleménye szerint a bölcsek látogatásának nagy
vonalú leírása mögött az a szándék húzódik meg, hogy az esemény 
univerzális jelentőségét hangsúlyozza az evangélium írója.

Az exegézis története azt mutatja, hogy gyakran értelmezték az 
ajándékokat szimbolikusan: arany a királynak, tömjén az Istennek, 
mirha a halálba menőnek.

Két jelentős ellentét hatja át a történetet. Azsidók királya Heródes 
a zsidók Királya életére tör. Az evangélium végén (27,37) még egyszer 
felhangzik, hogy Jézus a zsidók Királya. Amásik a zsidók és pogányok 
ellentéte. Izráel (Heródes és Jeruzsálem) keresi, hogy megölje, a másik 
keresi, hogy imádja. Jeruzsálem elveti, az idegenek hódolnak előtte. 
Megütközés az egyik oldalon, imádat a másikon.

II.
Az ünnepre vonatkozóan (eredetileg a keleti egyház ünnepe volt) 

már Luther tiltakozik az ellen, hogy az ünnep fő témáját, Krisztusnak 
a keresztségben kinyilatkoztatott dicsőségét a „háromkirályok jövete
léről szóló fecsegés” elhomályosítsa. Az Út az epiphania szóval írja 
le Jézus Krisztusnak alázatos eljövetelét (2 Tim 1,10/Tit 2,11) és az 
idők végén való megjelenését is (2Thessz 2,8 / Tit 2,13 stb.). Az ünnep

homiletikuma a Krisztus elrejtett dicsőségéről beszél, és hívja az 
egyház népét, hogy térdeljen hódolattal a napkeleti bölcsek mellé.

A textusnak két súlypontja van: elfogadás és elvetés. így egyrészt 
hívás a megmozdulásra, hogy keressük az írás bizonyságtételében az 
útmutatást, és készek legyünk a Krisztus elrejtett dicsősége előtti 
örvendező hódolatra is. Másrészt pedig riasztó példa áll előttünk arról 
a magatartásról, amelyben mindent tudni vél az ember, és mégsem ért 
semmit Isten igazságából, a kereszt dicsőségéből.

Doeme szerint vízkereszt eredetileg nem volt „missziós ünnep". 
Később azonban ilyen töltetet kapott. Ma ismét elhalványult nálunk is 
ez a jelentősége, sőt maga az ünnep is sokat veszített súlyából. Van, 
ahol, amennyiben hétköznapra esik, áthelyezik az ünneplést a szom
széd vasárnapra. Meggyőződésem, hogy nekünk nem lenne szabad 
ebben az esetben sem hozzájárulni ünnepeink elszürkítéséhez.

Az ég jelei, a kozmosz hírt adnak a Messiásról, a pogányok 
keresik őt. Ezt kell hirdetni „minden népnek” (28,19). A Krisztus 
imádása tehát nem a szív mélyének privát szférájába tartozik, hanem 
nyilvános és világméretű esemény, s ebbe kell, ebbe szabad nekünk is 
belekapcsolódni!

III.
„Így prédikáltak ők:”
A. Sommerauer: „Mindez azért izgalmas a számomra, mert cso

dálkozom Istenen. Hogy ő tudja mindenkiről, hogy mi van benne, 
milyen visszahúzódó, milyen mindenki mástól különböző, milyen 
önfejű, milyen csalódott, és hogy mindezek számára csak ez az egy 
Krisztusa van. Még valamin csodálkozom: ahogy az egyes embert 
megérinti. Erre nincs szabály. Anapkeleti bölcsek különleges emberek 
voltak. Még adtak valamit az álmokra. Csillagok és álmok és babonák. 
Hát nem mondtam, hogy Isten attól sem riad vissza, hogy különös 
embereket különös módon vezessen Krisztushoz?! -  Nem döntő, hogy 
önök hol állnak, honnan jönnek. Bízzanak Istenben, hogy önöknek is 
megmutatja az egyetlen Krisztust, akit minden ember számára tarto
gat.”

W. Jetter: „Az egyház egyáltalán nem mindig tudott ellenállni a 
kísértésnek. Miközben örömmel látott királyokat is a jászol előtt 
térdelni, a hódolók letett koronáját nagyonis szívesen tette aztán a saját 
maga fejére.”

L. Harms „A pogányok megtérítésének nagy művéről”: 1.) Mi 
által kell a pogányoknak megténiök? -  Egyedül az Isten igéjének 
prédikálása által. 2.) Kinek a feladata a pogányokat megtéríteni? -  A 
miénk, keresztyéneké, akiknél az Isten igéje van. 3.) Mit tegyünk, 
hogy megtérjenek a pogányok? -  Aranyat, tömjént és mirhát kell 
áldoznunk. Az arany: adományok a misszió munkájára. A tömjén: 
imádság a családért, az egyházért, a misszióért. Mirha: keserű és 
jótékony gyógynövény, a komoly és őszinte bűnbánat.

Chr. Blumhardt (különös!): „Mi az Isten országa képviselőinek 
feladata a földön? Ez egy figyelemre méltó, különös dolog. Nincs más 
feladatunk, mint az, hogy váljunk, míg az emberek jönnek. Nem kell 
követeket küldeni napkeletre az emberekért.”

IV,
A karácsonyi ünnepkör utolsó ünnepének alig van sajátos súlya 

és jelentősége evangélikus gyülekezeteink tudatában. Ez alkalommal 
ünnepünk vasámapra esik, s így a szokásosnál többen jönnek, legalább 
a vasárnapi gyülekezet együtt lesz. Legyünk bizalommal az ünnepi 
alkalomra jövők iránt.

Nem tételezhetünk fel bennük kevesebbet, mint a bölcsek szán
dékát: Krisztust keresik. Őrá mutassunk, hozzá hívjunk, ez lehet a mi 
csillagszolgálatunk.

A történetben feszülő kettőség a maga élességében nyilván nem 
jellemzi gyülekezetünket. Nincs sem ellenséges elvetés, sem a nagy 
örvendezéssel való hódolat. De jaj a langyosaknak!

Bárcsak ne pusztán beszélni tudnánk ezen az ünnepen a Krisztus 
imádásáról, de meg is tennénk mi magunk is! Legyen istentiszteletünk 
hódolat is előtte, akit olyan sokan keresnek, s övéi olyan gyakran nem 
becsülnek!

Ittzés János

(Doeme: Er kommt auch noch heute, L. Schottroff, Gd. Praxis 
1.4.1984, H. W. Hastedthom. feldolgozása a Neue Calwer Preüigthil- 
fen-ben, 1978.)
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Vízkereszt utáni utolsó 
vasárnap
(Mt 17,1-9)

A megdicsőült Jézus Krisztussal
Vízkereszt ünnepét (alapige: Mt 2,1-12.) és az utána való első 

vasárnapot (a. ige: Lk 2,41-52.) mindjárt az ünnepkör utolsó vasárnap
ja követi.

Az ádventi idő, különösen a karácsonyi ünnepnapok igéi, figyel
münket Jézusra fordítják: aki Isten Fia létére megalázta magát és 
emberré lett. A vízkereszt ünnepe és a hozzá tartozó vasárnapok 
alapigéi pedig Jézusnak isteni dicsőségét mutatják meg, és tekintetün
ket az Atyától kapott hatalmára fordítják. Az óegyházi perikópák a 
vízkereszt ünnepe utáni 2. vasárnaptól kezdődően elénk tárják azt, 
hogy Jézus isteni hatalmával cselekszik az emberek életében. Segít 
abban, ami a földi élet szempontjából fontos és Isten akarata szerint 
van (Jn 2,1 -11). Meggyógyítja a nyomorúságában hozzá fordulót (Mt 
8,1-13). Mégha felfoghatatlan is számunkra, a természet erőinek pa
rancsolt (Mt 8,23-27). Isten általa szól az emberekhez, akik éppen 
Jézus Krisztus tanítványaiként lehetnek Isten gyermekei -  minden 
konkolyvetés ellenére (Mt 13,24-30).

1. Egyedül Jézus
Jézus megdicsőülésének (az Úr színeváltozásának) története fel- 

ragyogtatja Jézus Krisztusnak teljes és örök isteni dicsőségét, amit 
feltámadása után a tanítványok megláthattak egy-egy pillanatra, de 
állandóan Isten országának teljességében tapasztalhatnak majd meg.

A szinoptikusok a megdicsőülésről szóló történetet egyöntetűen 
úgy beszélik el, mint ami válasz Péternek Cézárea Filippinél, a többi 
tanítvány nevében is mondott vallástételére, és Jézusnak szenvedésé
ről és feltámadásáról szóló bejelentésére.

Jézus megdicsőüléséről a tanítványok nem beszélhettek Jézus
nak, az Emberfiának a feltámadásáig. Ez a történet ugyanis Jézus 
feltámadása nélkül érthetetlen, de azzal együtt is visszajöveteléig 
vitatható, amint ezt a különböző írásmagyarázati irányzatokban láthat
juk, amikor valóságos történetnek, vagy megfoghatatlan víziónak 
tartják: amikor elismerik, hogy Jézus földi életében megtörténhetett, 
vagy arra gondolnak, hogy Jézusnak feltámadása utáni egyik megje
lenését helyezik bele korábbi, kereszthalálra készülődő életszakaszá
ba.

A tanítványok számára azonban az élmény megrázó lehetett, amit 
nemcsak a leírásból érzékelhetünk, hanem Péternek és tanítványainak 
évtizedekkel későbbi visszaemlékezéseiből is (2 Pt 1,16-19).

Vitatkozhatunk a „hagyomány” többszöri átdolgozásán, amit zsi
dókeresztények vagy hellenista pogánykeresztények, vagy mindkettő: 
egyszerre, egymás után, vagy egymással ellentétben hajtott végre, de 
a történet utolsó sora mind a mai napig egy valóságos történetet 
érzékeltet, a valóság kijózanító hangján szólal meg az üzenet: csak 
Jézust látták egyedül, amikor feltekintettek.

Sokszor lehet tapasztalni, hogy ez az egyedül Jézus, mintha nem 
lenne elegendő az ember számára a hit harcában, a mindennapok 
küzdelmében, amikor megerősítésre vár. Mintha minden sokkal egy
szerűbb lett volna addig, amíg ígéret volt, prófécia, vagy vigasztalás a 
zsoltáros ajkán, vagy, amikor pl. a kumráni közösség kivonult a 
pusztába és ott várta a Messiást, vagy amikor titokban adták tovább az 
üzenetet az Emberfiáról. És amikor bekövetkezett zavar és vita támadt. 
Megbotránkoztak. Napjainkban is ez zajlik. Évtizedekig vitatták Jé
zusnak még a történeti valóságát is és ezután vált divattá napjainkban 
Jézus Isten Fia voltának, üdvtörténeti jelentőségének tagadása.

Ahogy az egykori tanítványoknak, úgy nekünk is szükséges a 
segítség, a támasz, az oltalom: a hit harcában, az Isten üzenetének 
megértésében. Általánosságban is igaz ez: az élet küzdelmeiben is 
támaszra van szüksége az embernek; valakire, aki megerősíti és felké
szíti a nemvárt vagy számunkra felfoghatatlan eseményekre. Gondo
lunk a mostanában végbemenő változásokra, akár az egyházban, akár 
a társadalomban vagy akár személyes életünkben. Ha „kitekintünk", 
ha .Jeltekintünk”, nem láthatunk mást, mint Jézust -  egyedül rá 
támaszkodhatunk.

2. Jézus magához vesz
„Jézus hat nap múlva magához vette Pétert, Jakabot és Jánost...” 

Fel kellett készülniük illetve készíttetniük. Az Ósz idején a szövetség

sátorában, majd a jeruzsálemi templomban az ünnepi szolgálatot vég
ző papoknak fel kellett készülniük böjtöléssel és tisztulással a szolgá
lat ellátására. Mózesnek 40 napot kellett tölteni a hegyen (2 Móz 
24,12), amíg Istentől átvehette a kőtáblákat és betölthette küldetését. 
Pál missziói útjain sem volt ez másképpen (Csel 13,lkk). E nélkül mi 
sem tölthetjük be küldetésünket. Ez az idő nagyon is nyomasztó lehet, 
mégsem lehet kiküszöbölni, átlépni. Jézus azután vesz magához.

Lehet ez imádság, bűnbánat, vagy Isten előtti megalázkodás. 
Reményik S. A kegyelem c. versében ezt úgy írja le, hogy akár 
csendben, akár Istennel is vitában, de mégis várni arra, hogy Isten 
cselekedjen.

Valahogy úgy vagyunk, mint Péter, aki nagyszerű vallástételt 
mondott Jézusról, de az új helyzetben, amikor Jézus szenvedéséről és 
feltámadásáról beszélt, Péter szembehelyezkedett vele. -  Tulajdon
képpen maga Jézus készít fel minket és vesz magához.

Nem lehet nem érinteni azokat a súlyos gondokat, amik elsősor
ban egyházunkban, de társadalmunkban és személyes életünkben is 
mutatkoznak. Azt is tapasztalhatjuk, hogy a kivezető utat, a megoldást 
nem találjuk. Ezt érzékelem a lelkész és nem lelkész, a vezetőség és 
vezetettek ellentétében és abban a törekvésben, hogy úgy szeretnének 
továbblépni, mintha mi sem történt volna.

Nem akarunk tudni a cezúráról, a megállásról, a szünetről, arról, 
hogy Jézus maga készítsen fel minket azért, hogy az új helyeztben is 
velünk lehessen.

3. Az Atya megmutatja Fia örök isteni dicsőségét
Az új helyzet az egykori tanítványnak sem jelentett könnyű 

továbblépést. Ehhez erősíti meg Isten őket azzal, hogy megláthatták 
a megdicsőült Jézust.

Már Mózesnak is szüksége volt arra, hogy küldetéséhez megerő
södjön Isten dicsőségének meglátása által (2 Móz 3,lkk, 33,18-23), 
István vértanú halála előtt ezért láthatta meg szintén Jézus Krisztusban 
(Ap Csel 7,56). Nekünk is erre van szükségünk!

Az ige alapján Jézus megdicsőülése azzal kezdődik, hogy alakja 
fényesen ragyog, ami Isten különleges közelségének a jele (vö. 2 Móz 
34,29. Jel. 1,16 és párh. k), Isten kinyilatkoztatásának a jele. Isten 
jelenlétét hangsúlyozza a fényes felhő és az Isten hangja (vö. 2 Móz 
24,15; 40,34-38.): az Atya bizonyságtétele a Fiúról (Mt 3,17. Zs. 2,7. 
Ézs 42,1. 5 Móz 18,15. 19). -  Jézus Krisztusban Isten jelenlétét 
láthatjuk meg.

A megdicsőülés azzal folytatódik, hogy a lombsátrak ünnepének 
végső beteljesedését mutatja, az üdvkor beteljesedését.

Mózes az, aki a törvény hordozója, megtartását képes még fegy
verrel is kikényszeríteni: aki látta az URat (2 M óz33,ll), aki nem halt 
meg (5 Móz 34,6). Egyik apokrif irat szerint az Úrhoz ragadtatott, mint 
Illés (2 Kir 2,11), aki viszont az Ószi prófétaság szimbóluma és 
összefoglalója, aki fegyverrel és véres hatalommal szerzett érvényt az 
egyistenhitnek (1 Kir 18,20.kk), akinek a Messiás előtt kell eljönnie 
és Izráelt helyreállítania (Mai 4,5). Isten országa közel van: a törvény 
és a próféták, Mózes és Illés mind Jézusra mutatnak (Jel 11,36). Isten 
országa megjelent Jézus Krisztus által bűnbocsánatban és Isten meg
mentő szeretetében, ami elválaszthatatlan Jézus szenvedésétől, ke
reszthalálától és feltámadásától. (Mt 16, 28; 17,9. Jn 12,23-28. Zsolt 
22,7. Ézs 53,12.) -  Jézus Krisztusban Isten örök uralmát (országát) 
láthatjuk meg.

4. Ami a hétköznapokra marad
Az Atya nemcsak bizonyságot tesz a Fiúról, hanem azt a paran

csot adja a tanítványoknak, hogy Jézust hallgassák.
A. Megint komolyan kell vennünk az igével való élést. 1990-ben 

megemlékeztünk a magyar bibliafordításról Károli Gáspár fordítói 
munkája kapcsán, de azt is megállapíthattuk, hogy a reformáció egy
házaiban koránt sincs úgy a központban, mint kellene. Különösen 
tragikus ez, ha látjuk a különböző, sokszor vallásos formában jelent
kező megtévesztő népboldogításokat, amik elsősorban az ifjúságot 
vezetik félre. 1990-ben tragikus esemény volt egy sátánimádó fiúnak 
a tette, amikor megölte „hitéből fakadóan” húgát. 1

B. A 7. v. .megérintette őket”, így is fordítható: átölelte őket. „Ne 
féljetek” -  mondja, mert Jézusban Isten jelenléte nem az ember pusz
tulását okozza, hanem életének megújulását hozza, ahogy ezt az 
ünnepkör említett alapigéi mutatják.

Rözse István
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„Ki magáért 
fárad, gyakran

csalatkozik!”
(Diakóniai konferencia)

Ebben az évben szokásos őszi diakóniai 
konferenciánk október 22-24-ig a soltvadker- 
ti gyülekezet vendégszeretetét élvezte. A 
konferencián Kendeh György ügyvivő lel
kész vezetésével a szeretetotthonok vezetői, 
munkatársai és az egyházmegyei diakóniai 
előadók vettek részt.

Szebik Imre egyházunk diakóniai szol
gálatában illetékes püspök, a diakóniai mun
ka krisztocentrikus megalapozottságával ,A  
mai magyar társadalom és az egyházi szere
tetszolgálat lehetőségei” című megnyitó elő
adásában hangsúlyozta, hogy ez a szolgálat 
Isten teremtési rendjéből következik. Idézte 
Kölcsey Ferencnek, a 200 éve született nem
zeti poétánknak gondolatát: .fáradj a hazá
ért, s ne tenmagadért, így nem leszen okod 
panaszkodni. Ki magáért fárad, gyakran csa
latkozik, ki lelke erejét hazájának szenteli, 
annak tettei előbb-utóbb sikerrel koronáztat
nak meg.” A mai magyar társadalom jellem
zése után (pluralisztikus megosztottság, ne
héz gazdasági helyzet, elöregedés, öngyilko
sok, alkoholisták, elváltak magas száma, 
munkanélküliség, magányosság, csalódott
ság problémája, az értelmiség talajtvesztett- 
sége) egyházunk jelen helyzetét mutatta be a 
diakóniai munkára való tekintettel. A  társada
lom ma az égető szociális kérdések megoldá
sában is nagy várakozással néz az egyházak
ra. Tény viszont morális és szellemi elesett- 
ségünk, a munkaerőhiány és az anyagi 
erőtlenség. Bizonyos, hogy a diakóniai mun
ka mindig a hit gyümölcse. Ezért feladataink 
sorában első helyen áll az evangélium hirde
tése, amely egyúttal létünk jogosultságát is 
adja. Ezt más nem végezheti el helyettünk. A  
szeretetszolgálat hitelessé és láthatóvá teszi a 
hitet. Feladataink és lehetőségeink áttekin
tésében kiemelte, hogy a mai kérdésekkel is 
foglalkozó igehirdetés és pásztori beszélge
tés gyógyító erő lehet, feszültségektől terhes, 
beteg társadalmunkban. Szeretetotthonaink 
szolgálatának missziói hatása is van. Öröm, 
hogy Nyíregyházán, Orosházán és Kiskőrö
sön újabb otthonok épülnek. Sok a tennivaló 
a gyülekezeti diakónia területén is. Az igé
nyek növekednek, kielégítésük égetően szük
séges. Főállású, fizetett munkatársak beállí
tásánál állami támogatás is szóba kerülhet. 
Hálával gondoljunk híveink spontán végzett 
személyes diakóniai munkájára is, amelyről 
statisztikát ugyan nem készíthetünk, jelentő
sége mégsem elhanyagolható. Reménység
gel várjuk a diakonisszák meginduló szolgá
latát egyházunkban és társadalmunkban 
egyaránt. A Lelkisegély Szolgálatban a pre
vencióra kellene tenni a hangsúlyt. Újabb

munkatársak beállításával és evangélizációk 
tartásával lehetne fokozni a munka intenzitá
sát. A telefon-lelkisegély szolgálatból egyhá
zunk sajnos nem mindenütt veszi ki részét. 
Laikus és nyugdíjas testvérek is bekapcso
lódhatnának ebbe a munkaágba. -  A nagyobb 
városokban és Budapesten meg kellene szer
vezni a házassági tanácsadó szolgálatot is. -  
A kulturális diakónia területén jelentős lenne 
újabb óvodák és iskolák megnyitása. Ezek
nek missziói hatása is fontos. -  Abban a tu
datban végezzük diakóniai szolgálatunkat, 
hogy minden rászorulóban maga Jézus köze
ledik felénk. Szeressük bennük ami Urunkat.

Dr. Kövecs Gyula, a kiskunhalasi kórház 
főorvosa az idősek orvosi ellátásáról tartott 
előadást. Rámutatott arra, hogy a betegségek 
60-70 % pszichikai eredetű, amit gyógysze
resen nem lehet gyógyítani. A szónak, az 
empatikus beszélgetésnek viszont gyógyító 
hatása van. Sok időskori betegség megelőz
hető lenne helyes életrend kialakításával.

Ezt azonban már fiatal korban kell elkez
deni. -  Az idős szervezet már nem olyan 
ellenállóképes, ezért sok törődést, vigyázást 
igényel. A legfontosabb mégis az, hogy alkal
mat adjunk az időseknek, hogy másokról 
gondoskodjanak és így megszabaduljanak a 
fölöslegesség érzésétől.

Wolfgang Schoenhauer, nürnbergi előa
dó , A  szociálpedagógia és az öregek gondo
zása” címen tartott előadást. Az ún. termé
szetes társadalmakban az idős emberek integ
rálódása problémamentesen valósul meg. Az 
ipari társadalmakban viszont peremcsoportot 
alkotnak. Ez sok egészségügyi, pszichikai és 
anyagi problémát jelent. Az ún. „deficit mo- 
deí”-lel szemben hangsúlyozta, hogy az idős 
ember a társadalom egyenértékű, értékes tag
ja, akit ugyanazok a jogok illetnek meg, mint 
a társadalom bármelyik más tagját. Már az 
élet delén fel kell készülni az idős korra. Ide 
tartozik többek között: a helyes életrend meg
tervezése, a védelmet és segítséget jelentő 
családi és baráti kör kialakítása, könnyebb 
munka és kisebb lakás biztosítása. -  Az öreg
otthoni ápolás szükséges, de nem jó megol

dás. A kiszakadás a megszokott kömyezetj 
bői, a kortárs közösségnek és az intézménj 
korlátozó napirendjének sok problémája, a] 
ápoló személyzettől való függés, a korlátol 
zott személyi tulajdon, a hozzátartozók bűn] 
tudatának kompenzálási kísérletei, a kapcsol 
latok quantitatív és qualitatív csökkenése ve-i 
szélyezteti az idős ember testi-lelki 
egészségét. A  szociálpedagógia feladata 
hogy egyéni és közösségi munkával segítse 
az idős embereket szociális, egészségügyi és 
lelki problémáik megoldásában.

Végh Ágnes az Ergonosoft Kft. igazga
tója tájékoztatójában többek között elmond
ta, hogy Társaságuk szociális szakasszisztens 
képzéssel is foglalkozik. Az ideológiailag 
semleges tanfolyam 940 órás és személyen
ként 60.000 forintba kerül. Az érettségire 
épüld tantervben egészségügyi, pszicholó
giai, jogi, társadalmi ismeretek mellett 250 
órás gyakorlat is szerepel. A képzés szerves 
része egy 150 órás személyiségfejlesztő tré
ning, amelynek célja a helyes önismeret, mo
rális stabilitás, kommunikációs és együttmű
ködési készség megszerzése.

Gere Ilona, a Népjóléti Minisztérium 
osztályvezetője szociálpolitikánk mai hely-1 
zetéről tartott előadást. Az elmúlt 40 év ideo
lógiája szerint szociálpolitikára, egyéni vagy 
társadalmi szociális munkára nincs szükség, 
mert az állam ezeket a kérdéseket magas szin
ten megoldja. Ez az ideológiai tézis megbu
kott. így szociálpolitikánk a nulla pontról 
indul. Feladata elsősorban a hátrányos hely
zetbe jutottak megsegítése, tehát szociális 
korrekció. Ma a helyi önkormányzatokra sok 
szociális feladat hárul, amelynek anyagi fe
dezetét a helyi adókból kell biztosítani. Nagy 
szüksége van egyéni, vagy egyházi szervezé
sű szociális munkára és ezek állami támoga
tására.

A konferencia igealkalmai és fórumbe
szélgetései a lelki elmélyülést jelentették és 
a testvéri közösséget erősítették.

M adocsai Miklós

PÁLYÁZATI FELH ÍV Á S
Az evangélikus Sajtóosztály pályázatot hirdet a Diakónia című Evangélikus szemle 

helyettes szerkesztői munkakörének betöltésére. Pályázhatnak teológiai végzettséggel 
rendelkezők vagy aktív evangélikus egyháztagok.

FELTÉTELEK
Korszerű teológiai és kulturális tájékozottság, jártasság a sajtómunkában vagy 

készség a szükséges ismeretek gyors elsajátítására, a mai helyesírás ismerete, pontos 
nyelvtani tudás, jó fogalmazási adottság, irógépelési gyakorlat, budapesti lakóhely és 
telefonközelség. A munkakör ellátása alkalmi munkaidőt igényel a folyóirat szerkesztési 
és kiadási munkafolyamatához igazodva. -  A helyettes szerkesztő a szerkesztő munka
társa. Tiszteletdíj megegyezés szerint. A folyóirat félévenként jelenik meg 96 oldalon.

A pályázat tartalmazza a pályázó szükséges személyi adatait és a feltételekkel 
kapcsolatos felvilágosításait.

A pályázatot december 15-ig lehet benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni a
„Pályázat” megjelölést.

Cím: Evangélikus Sajtóosztály, 1086 Bp. Puskin u. 12.1. em.

A „Zene teológiája” című előadásom kapcsán felvetett szerkesztői kérdésre az alábbiakat
válaszolom.

Változatlanul figyelemmel kísérem a szakirodalmat. Sajnos a 70-es évek után szinte 
megszűnik ez a téma a szakirodalomban. Az újabb egyházi zenész generáció nem tudja igazán 
teológiai alaoon nézni a szolgálatát. Előadásomban a pozitívumot akartam hangsúlyozni és ezt 
csak a régebbi irodalomban találtam meg. Természetesen bízom abban, hogy a hullámvölgyet 
újabb felvirágzás fogja követni.

Gáncs Aladár
Köszönet a válaszért! (Szerk.)
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A GAZDAG ÉS A VARGA

Gazdag: Jó estét, jó estét, csizmadia mester, 
Látom, meg van áldva kilenc kisgyermekkel! 
Varga: Jó estét, jó estét, nagyságos úr, kérem, 

foglaljon helyet itt, közöttünk a széken.
Gazdag : Nem leülni jöttem, -  ide most más ho
zott,
Tenni akarok egy okos ajánlatot:
Kilenc gyermekéből egyiket elvinném,
A maga gondját így máris könnyíteném.
De én azt az egyet gazdaggá is teszem, 
így ő még segíthet majd a többieken.
Nos hát, nincs is erről többet mit tárgyalni,
Azt az egyet, kérem, gyorsan válassza ki!

Varga: Ó, nagyságos uram, micsoda szerencse, 
Nem is tudom kérem, meg vagyok döbbenve... 
Egyik fiam úr lesz, ez csuda nagy dolog!
Azt hiszem... most, ugye... nagyon boldog va
gyok?
Hát akkor, lássuk csak...itt van mindjárt Feri. 
Ejnye, no, csak nem fogsz nekem pityeregni? 
Látja, ennek milyen szelíd a kék szeme..?
Ne félj, te kis buta, nem mész idegenbei 
Gyere ide, János, -  középső gyermekem, 
öt -  persze -  nem lehet..., ő viseli nevem.
Lacit sem, mert neki oly ügyes a keze, 
öt az Úr Isten Is vargának tervek 
De itt van a Pali. Jaj, ő csuda huncut!
Hogy ez a csep legény hányféle mókát tud?l 
Ennek ám egész nap be nem áll a szája.
Nos, -  őt nem viheti, nagyon hiányozna.
Akkor inkább Mártont. Mard, az hallgatag.
De ez sem lesz ám jó, nem érti apja csak.
A lányok, hál' Isten, szóba nem jöhetnek...
Peti van még hátra, -  de ő a legkisebb!
A legkisebbet meg hogy adhatnám oda,

Az egész családnak a szive szakadna!
Gazdag: Hát akkor melyiket? Mondtam, hogy vá
lasszon!
Varga: De hisz, választottam: egyiket sem

adom!!!

TE MIT TENNÉL?
Ha lenne egyetlen fiad 
és szeretnéd nagyon, 
oda tudnád-e adni, mondd,
egy hideg hajnalon?
Engednéd-e, hogy jászolágy 
Várja bölcső helyett?
Gyermekszobában állatok 
közt adnál-e helyet?
Hagynád-e, hogyha gőgicsél,
Más lesse el szavát?
Más fogja párnás, kis kezét,
Tükrözze mosolyát?

Tűrnéd-e, hogy a munka, a gond 
Korán megtörje őt,
Hogy esztelennek csúfolják 
egy nagy tömeg előtt?
Végignéznéd-e kínjait 
Az átkos, durva fán?
Hallgatnál-e, ha felkiált:
„Miért hagytál el, Atyám?” -  
Az Isten érted tette eztl 
Jöjj, hajts térdet, fejet,
És alázattal, boldogan 
Ismerd el, hogy szeretll

Megjegyzés a fenti két szám együttes elő
adásához: A jelenetben a címszereplők célsze
rűen felnőttek lehetnek.

Utána a verset lehetőleg felnőtt mondja el.

Közreadja: Göllner Pál

Evangélikus Országos Könyvtár —  Budapest, Üllői út 24. 
DR.MANYOKI JÁNOS KÖZLI:

Rövid válogatás az Evangé
likus Teológiai Akadémia Könyv
tárának 1988. évi idegennyelvű 
gyarapodásából:

Bluck, John: Can you take the 
cveryday ecumenism World Church 
home? Geneva 1987, WrCC Publ., 
70 1. (Thre Risk book series 35)

Den einen Galuben beken- 
nen.Auf dem Weg zu einem geme- 
insamen Ausdruck des Apostoli- 
schen Glaubens auf dér Grundlage 
des Glaubensbekeimtnisses von Ni- 
záa-Konstantinopel (381). Genf 
1988, ÖRK, Komm.f.Glauben und 
Kirchenfassung, 108 1. (Faith and 
Order Paper No. 140).

Dobson, John H.: Leam New 
Testament Greek. Stonehill Green 
1988. Bibié Society, 306 1.

Doxa. Philosophische Studien 
11-12. Zűr Erinnerung... József Lu
kács... Red.: Pál Horváth. Bp.1987. 
Inst.f.Phil. d.Ung Ak. d.Wiss. 2  db.

Gegenentwürfe. 24 Lebens- 
laufe für ciné andere Theologie. 
Hrsg.: Hermáim Hírűig, Karl-Josef 
Kuschel. Mtlnchen-Zűnch 1988, Pi- 
per, 378 1.

Helfen in Gottes Namen. Le- 
bensbilder aus dér Geschichte dér 
bayerischen Diakonie. Hrsg.: Kari 
I .eipziger. München 1986, Caludi- 
us, 420 1.

Jentsch, Wemer: Dér Seelsor- 
ger. Beraten- Bezeugen- Befreien. 
Grundzüge biblischer Seelsorge. 
Moers 1982, Brendow, 348 1. (Edi- 
tion C/C 74.)

Jüngel, Eberhard: Entspre- 
ohungen: G ott- Wahrheit -  Mensch 
... 2 .... durchges Aufl. München 
1986. Chr.Kaiser, 377 1. (Beitrage 
zűr evangelishen Theologie.

Bd.88.)
EOK 150/90. (folyt.)
Johnson,Paul: A history of 

christianity. 5. Print. New York
1987, Atheneum, 556 1. (Atheneum 
252) Modem róm.kat. munka.

Kolakowski, Leszek: Philo- 
sophie de la religion. Trade Jean-Pa
ul Landais. Paris 1985, Fayard, 302. 
1. (L’espace interieur 31) Az 1982- 
es angol kiadásból. Erősen rom. kát. 
szemp.

Lahdelma, Tuomo: Vapahta- 
jaa etsimássa. Evankeliumit Endre 
Adyn lyriikan subtekstina vuoteen 
1908. Jyvgskylü 1986, yliopisto, 
299 1. (Jyvaskyla studies in the árts 
25) Az evangéliumok szerepe Ady 
lírájában 1908-ig. Magyar ny. ösz- 
s/r foglalóval

Leder,Hans-Günter -  BUS- 
KE, Norbert Reform und Ordnung 
aus dem Wort. Johannes Bugenha- 
gen... Berlin 1985, ÉVA, 147 1.

The military question in the 
early Church.A selected biblio- 
graphy of a century’s scholarship 
1888-1987. Comp.by Peter Brock. 
Toronto 1988, Autor, 15 1.

Murtorinne, Eino: The history 
of finnisch theology 1828-1918. 
Transl.: Michael G.Cox. Helsinki
1988, Soc.Scient.Fenn., 2511 . (The 
history of leaming and Science in 
Finland 1888-1918. 1.)

Nilsson, Kristina: Den him- 
melska Föráldem. En stúdium av... 
Laestadius, teologi och förkunnelse. 
Uppsala 1988. Univ., 200 1. (Acta 
Umversitatis Upsaliensis. Uppsala 
Women’s Studies. A.Women in Re
ligion 1/ Női elemek és jelképek 
L.L. Laestadiusnál. Angol ny. ösz- 
szefoglalóval.

Ökumenische Diakonie -  eine 
Option für das Leben. Beitrage aus 
dér Arbeit des ÖRK zűr theologi- 
schen Begründung ökumenischer 
Diakonie. Hrsg.: Konrad Raiser... 
Frankfurt /M. 1988, O.Lembeck, 
156 1. l(Beiheft zűr Ökumenischen 
Rundschau 57).

Persentus, Ragnar: Kyrkans 
identitet En studie í Kyrkatankan- 
dets profilering inom Svenska 
kyrkan i ekumeniskt perspektiv 
1937-1952. Stockholm 1987, Ver
bum,320 1. Az ekléziológia fejlődé
se a svéd egyházban, különös tekin
tettel az ökumenére. Angol ny. 
összefoglalóval.

Ralfnert, Bernt Kviimoprást- 
debatten i Sverige i perspektivet 
kyrka-stat. Lund 1988, Autor, 3901. 
A női lelkészek helyzete Svédor
szágban. Angol ny. összefoglalóval.

Rosén, Birgitta: Fádemas
kyrka -  församlingens hús... Lund 
1988, Autor, 171 1. (Bibliothecahis- 
torico-ecclesiastica Lundensis 20) A 
templombelső kialakítása Svédor
szágban 1890-1930 közt. Angol ny. 
összefoglalóval.

Rusch, William G.: Recepti
on: an ecumenical opportunity. Ge
neva 1988. LWF, 78 1. (LWFReport 
22)

Vodoff, Vladimir: Naissance 
de la chrétienté msse... Paris 1988, 
Fayard. 493 1.

Weber, Hans-Ruedi: The way 
o f the lamb. Christ in the Apocalyp- 
se. Lenien meditations. Geneva 
1988, WCC Publ., 58 1. (Risk book 
series 36)

Zohary, Michael: Pflanzen dér 
Bibéi. Vollstándigcs Handbuch... 2. 
durchges.u. erw. Aufl.Stuttgart 
1986, Calwer, 223 1.

Gondok...
Az újévi (január 1) és a Vizkereszt utáni 1 

vasárnap (január 13) előkészítői nem érkeztek 
meg lapzártáig. A felkért lelkésztestvérek való
ban komoly indokokkal mentették ki magukat 

Az a reménységünk, hogy a decemberi 
lapzártáig birtokunkban lesz mindkét előkészí
tő. Ebben az esetben még igehirdetésre készülő 
kollegáink idejében fel tudják használni a kö
zölt anyagot. Á két hiányzó cikk nem gátol ab
ban, hogy a Vízkeresztre és Vízkereszt u. va
sárnapra kidolgozott anyagot már most hozzuk. 
Egyre nehezebb ezt a rovatot kiegyensúlyozot
tan szerkeszteni: lelkészek túlterheltsége,időhi- 
ánya ennél a rovatnál mutatkozik meg legin
kább, másrészt a posta kézbesítésénél is várat
lan zavarok jelentkeznek. Augusztus 31-én kel
tezett 15 db levélből csak háromról tudom, hogy 
célhoz éri. Olvasóink megértését kérjük.

Szerk.
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