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Akarsz-e
meggyógyulni?

Jn 5,5-6.

A történet ismerős: a Pásztor  áll a Juhkapuban, a Bethezda 
tava közelében és kérdez, ő , a Pastor pastorum kérdez ma is: 
Akarsz-e meggyógyulni? -  Nem szeretek allegorizálni, s ha 
lehet kerülöm az ilyenfajta írásmagyarázást, inkább az eredeti 
értelmet keresem, a grammatikait, ahogyan Luther tanácsolta, 
de a kapcsolópontokat nem vetem meg és egyúttal vallom, hogy 
amik megírattak, azért írattak, hogy higgyünk és ebben a hitben 
életünk legyen, ahogyan János evangélista rögzíti ars theologi- 
cajában. E jól ismert történetben is könnyű kapcsolópontokat 
találni, de most elsősorban a kérdésre koncentrálok: Akarsz-e 
meggyógyulni?

Valóban kapcsolópont lehetne a 38 évi betegség, gyengeség, 
ma gyakran beszélünk négy évtizedes gyengélkedésről Ma
gyarországon. Betegség, gyengeség a vegetálás szintjén való 
élet is. A bethezdai beteg a gyógyforrás kövzeüen közelében 
sem tudott meggyógyulni, mi is közel voltunk mindig a gyógyí
tó forráshoz. A panasz: „nincs emberem” nem ismeretlen lel
készek előtt sem, akik sokszor sok ember között élnek, mégis 
magányosak, nincs segítőkész, megértő emberük. Textusunkat 
követően is vannak érdekes vonások, kihasználható kapcsoló
pontok: a meggyógyult ember képtelen hallgatni, az élménybe
számoló, Jézus tetteinek hírül-adása természetes, a farizeusok, 
írástudók örömtelen emberek, akik nem a gyógyulásnak örül
nek, hanem a szombatnapi munkatilalmat emlegetik. Értékelhe
tő és kiaknázható vonások ezek, de most elsősorban a jézusi 
kérdésre koncentrálok: Akarsz-e meggyógyulni?

A mai magyar fordítás lágyítja, gyengíti az eredeti szöveget, 
sőt a Károli fordítást is. „Szeretnél-e meggyógyulni” helyett 
jobb az „akarsz-e meggyógyulni?” Ez felel meg a theleisz 
hűgiész geneszthainak. Luther is így fordít: Willst du gesund 
werden? Az angol is így hozza: Do you want to get well? -  a 
svéd is: vili du bli Msk? -  Akarsz-e meggyógyulni? Ez a kérdés 
fejezi ki a jézusi szándékot.

Kétségtelen Bethezda újra nevéhez hűen a könyörület, a 
gyógyító irgalom háza lett, ahol meggyógyulhatott a beteg. 
Isten irgalmas jelenléte gyógyított. Eszünkbe jut, amit Luther a 
keresztyénekről mond: gyógyulófélben lévő betegek vagyunk.

Textusunk János evangéliumának összefüggésében arról ta
núskodik, hogy Jézus Isten üdvtervét hajtja végre, ahol megje
lenik ott gyógyul az élet Cselekedete jel (szémeion, signum, 
mint valamennyi csodája János evangéliuma szerint) Isten ir
galmas testetöltött szeretetére utal.

A kérdés: „Akarsz-e meggyógyulni?” ostobaságnak is te
kinthető. Természetes, hogy a beteg meg akar gyógyulni, hát 
azért töltött már ennyi esztendőt a gyógyhelyen. A válasza is 
inkább mellébeszélés, mint egynees válasz: aláírok. Ez a felelet 
nem hangzik el. Pedig Jézus ezt akarja. Annyi csalódás, annyi 
esztendő után (csaknem négy évtized), kudarcot vallott remé
nyek után már feladtad? Jézus mobilizálni akarja a beteg akara
tát, föl akarja rázni a kialvóban lévő reményt.

Mintha mi evangélikusok félnénk az akaratra appellálni és 
a szünergizmusra még gondolni is. Pedig az egykori Luther- 
Erasmus féle szabad akaratról folyó vita az üdvösségre vonat
kozott és non az akarat szerepére életünkben és Pál apostol is 
meri önmagát és munkatársait az Isten munkatársainak nevezni 
az I.Kor. levélben (Szünergoi tou theou).

Talán nem téved az, aki úgy látja, hogy a MEE lelkészi kara 
ma fáradt, enervált, gyenge, csüggedt, csalódott, magányos, 
reménytvesztett. Éppen ezen a ponton szólít meg Jézus lelkészt 
és gyülekezeti tagot, egész egyházunkat Akarsz-e meggyó
gyulni? -  ez a kérdés a várva várt Zsinat előtt szólal meg. Van, 
aki úgy látja, mintha már nem is akarnánk meggyógyulni, 
föladtuk volna, mintha már a legtöbben föladták volna, mintha 
már inkább csak panaszkodni tudnánk: nincs emberünk... meg
előznek mások (római katolikusok, reformátusok, kisegyhá- 
zak.) Eseüeg már csak szeretnénk, de nem akarunk meggyó
gyulni... Valóban reménytelenül pesszimista nép és pesszimista 
egyház vagyunk? A történelmi egyházak között a legtöbbet 
vesztett ebben az évszázadban? Magyarországi Evangélikus 
Egyház: akarsz-e meggyógyulni?

Jézus gyógyít, nem a gyógyvíz, nem a pszichoterápia, nem 
a természetgyógyászat, nem e különleges keleti meditációs 
gyakorlatok.

Jézus jó pedagógus, aki jól tudja hogyan kell belevonni az 
embert, a hallgatót, a tanítványt saját gyógyító munkájába: nem 
szókrateszi bábáskodással az ismeret felől, hiszen az evangé
lium ismerete nincs meg az emberben, hanem az akarat meg
mozgatásával. Akarsz-e meggyógyulni? Ez nem valami gör
csös megfeszített, erőnket meghaladó teljesítmény. Ez tudatos 
„Igen” Jézus gyógyító akaratára. -  Nem is a rabbik stílusa, akik 
még kérdésre is kérdéssel válaszoltak, mindig visszakérdeztek. 
A zsidó anekdóta szerint a tanítvány megkérdezi a rabbit: Rab- 
bileben! Miért kérdez mindig felelet helyett is? -  Miért nem 
szabad kérdezni? kérdezte ismét a rabbi... Jézus is kérdez, de ez 
mindig kreatív kérdés: megkérdezi a vakot is: mit akarsz, hogy 
cselekedjem veled? A századost is, asszonyokat is, Pétert is, a 
tanítványokat is gyakran...

Nemakarásnak nyögés a vége -  tartja a közmondás. Nem 
leselkedik ez a veszély ma is? Biblikusán: Jézus Jeruzsálem 
felett azért sírt mert nem akarták észrevenni a visitatio Dei 
alkalmát: „Hányszor akartam egybegyűjteni népedet, mint a 
tyúk a kicsinyeit, de te nem akartad.” S a nemakarásnak valóban 
nyögés lett a vége, Jeruzsálem elpusztult Kr.u. 70-ben. A nema
karásnak eseüeg nálunk is nyögés, jajgatás, pusztulás lehet a 
vége.

Jézus hallani akarja az egyértelmű igent: Akarsz?- akarok. 
Igen Uram, legyen meg a Te akaratod. Aki ha gyötrődve is, de 
maga is kimondta a Gecsemáné kertben: Igen Atyám -  az joggal 
várja tőlünk is az egyértelmű igent: Akarok. Luther Kiskátéja 
szerint Isten akarata jó, kegyelmes, irgalmas akarat (Gottes 
guter und gnádiger Wille geschieht werde...) Erre a jó akaratra 
mondunk igent naponta a Miatyánkban is. Legyen meg a Te 
akaratod.

Elszánásra buzdítok most gyöngélkedő, erőtelen lelkipász
torokat. Akarsz-e meggyógyulni? Kérdezi Jézus és egyértelmű 
választ vár.

Pünkösd közelében vagyunk. Emlékezünk az ApCsel 1. 
fejezetében leírt helyzetre. A tanítványok Máriával együtt fel
mentek az emeleti szobába és egy szívvel buzgón imádkoztak. 
Meg akartak gyógyulni -  fájdalmukból, csalódásukból, a bú- 
csújsás szomorúságából. Erre a Jézus nevében kifejezett közös 
akaratra válasz a pünkösdi esemény. Följebb mint ahogy kérték 
vagy gondolták volna.

Kérésük meghallgatásra talált. Meggyógyultak, hitre báto
rodtak, mámon tó élményben volt részük, s tanúkká lettek.

Kérdésem most minden olvasóhoz, lelkipásztorhoz, zsina
tok) Magyarországi Evangélikus Egyházunkhoz Jézus nevé
ben: Akarsz-e meggyógyulni?

HK.
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TANULJUK A KRISZTUST!

Az evangélikus teológia néhány 
jellemző vonása napjainkban

Talán arra gondolhatnék, hogy az öku- 
mené korában idejét múlt, túlhaladott 
evangélikus teológiáról, lutheránus veretes 
teológiai gondolkodásról beszélni. A pro
testáns teológiai látás át meg átszövi egy
mást, a katolikus zsinat utáni teológia pe
dig a bibliai alapok keresésével közelít az 
evangéliumi keresztyén hithez.

Aki azonban mélyebben elemzi akár a 
református, akár a katolikus teológiai gon
dolkodást, mindig megtalálhatja bennük a 
maguk sajátos, a tradíció continuitásában 
maradó, jellemző építő elemeket.

Aki evangélikus, lutheránus módra kí
ván teológiát művelni, igét hirdetni, nem 
oldódhat fel sem az ökumené szmtelen- 
ségében, sem a biblicitás látszatában. A 
helyes ökumené ugyanis a saját látásunk, a 
magunk speciális szülével való gazdagítá
sa a másiknak. Az igazi biblikus alap meg
találása pedig az egész Szentírás consensu- 
sában megtalált igazság melletti döntés. 
Hiszen jól tudjuk, maga a Szentírás sem 
egységes gyűjtemény.

Más szóval: evangélikus identitásun
kat meg kell találnunk és azzal lehet szol
gálnunk a világ keresztyénségében.

Természetesen a lutheránus teológia 
sem szemlélheti a világot önmaga igazsá
gának tetszelgésében. De mégis van egy 
sajátos, egyértelmű látása Istenről, Krisz
tusról, az üdvösségről, van egy sajátos ér
tékhordozó keresztyén életstílusa és fele
lősségvállalása.

A lutheri teológia napjainkban mintha 
erőtlenné vált volna. Ennek oka elsőrenden 
a modem áramlatok új trendjeiben kere
sendő.

Korunk emancipációt meghirdető gon
dolata, s itt nemcsak a férfi és nő közötti 
egyenjogúságra kell utalnunk, hanem az 
általánosságban igényelt partnerség elvére, 
alig tud a szolgai akarat -  servum arbitrium 
-  unfreier Wille -  lutheri aspektusával 
összhangba jutni.

A modem idők horizontális látásából 
adódó Mitmenschlichkeit, emberiességre 
törekvő teológiai iskola a lutheri theologia 
crucis-ának vertikális igényű gondolatával 
csak dialektikus feszültségben kiegészítő 
páija lehet

Napjaink teológiájának univerzális vo
nása, amely a megváltás személyes jellegét 
nem emeli ki, szintén ellentétes a lutheri 
szoteriológiával. Végül a modem idők mo- 
nisztikus vonású teológiája nem tudja be
fogadni a lutheri gondolkodás konstitutív 
különbségtételét

1. A lu th e ri teológia
szoteriológiai k a ra k te re

A mai teológia túlságosan univerzális 
jellegű. Istent, világot és az embert egybe
fonódva szemléli. Az üdvtörténetet is fo
lyamatkáit látja, amelyben Isten a világ 
elidegenedését elszenvedve és legyőzve a 
történelemben önmaga által viszi teljes
ségre. Ez katolikus megfogalmazásban a 
természet és a kegyelem szintézise, orto
dox kifejezéssel a nagy hálaáldozat, ame
lyet Isten a világban előkészíttet, reformá
tus módon szólva: tisztességbizonyíték 
(Ehrerweis), amelyet Isten az ember en
gedelmességében keres. Amivé az ember
nek ebben a folyamatban formálódnia kell, 
előre meghatározott. Neki, az embernek a 
kegyelembe kell beletagolódni. Engednie 
kell, hogy a „megistenülés” (Vergottung) 
megtörténjék benne. Engednie kell, hogy 
Isten uralma, vagy legalábbis Isten közös
sége érvényre jusson benne. Az egyes em
ber élete valójában az egyetemes isteni lét
folyamat végrehajtási idejeként vehető 
számításba. Ahol a világról van szó, ott is 
csak olyan értelemben, hogy benne a jö
vendő Isten országa megszületik, vagy ál
tala formálódik.

A mai teológiának ezek az uralkodó 
vonásai a lutheránus teológia zavarát okoz
zák. Ezek ugyanis az evangélikus teológi
ára is erőteljes hatást gyakoroltak. De ahol 
ez történt, ott egy mellékgondolat általá
nossá tételével állunk szemben, amely 
csattanóját veszíti, ha abból egy teológiai- 
filozófiai rendszert alkotunk.

Luther teológiája a kereszt teológiája 
volt. Olyan teológia, amely kizárólagosan 
Krisztus keresztjén tájékozódott, mint 
amely az ember üdvösségének helye. Itt az 
ember elveszettsége Isten szeretete által 
egyszerre kimutatható és megszüntetett. 
Ez azonban nem universalisan gondolt ese
mény. Ez nem isteni lét folyamataként ér
telmezett, amelyben Isten az elidegenedés 
fájdalmát magára veszi. Sokkal inkább re
lációsán gondolt esemény. Isten az ember
nek a vele való kapcsolatát a kereszten 
üdvösségesen, gyógyítóan megtartja. Lut
her szerint a teológia egyetlen tárgya vét
kes és elveszett ember és az üdvösségszer
ző és megigazító Isten. Teológiáját, mint 
szotériológiát alapozta meg.

Ennek több oka van.
1) Az egyik ockhamista eredetű gon

dolkodása (Wilhelm von Ockham 1285-

1349) egy teológiai irányzat megalapítója 
volt, amelyet a késői középkorban „via 
modema” névvel illettek. (Luther tanárai is 
ide tartoztak.) Luther számára Isten átlát
hatatlan, elrejtőzködő Isten volt (Deus abs- 
conditus). Olyan Isten, akinek a lehetősé
gei a valóságát meghaladják. Olyan Isten, 
aki üdvmegbízhatóságát Krisztus kereszt
jében megerősítette és az ember hívő bizal
mába helyezte. Ezzel meg kell elégednünk. 
A miért kérdések esetében újra utalt a min
dig nagyobbnak a titkára, a Krisztusban 
egészen megbízható s kijelentő Istenre 
(Deus revelatus).

2) A másik indok abban fedezhető fel, 
hogy Luther teológiája kiindulásakor 
egyértelmű különbséget tett a „theologia 
glóriáé” és a „theologia crucis” között, 
amikor is a dicsőség teológiáját visszauta
sította. Meglehetősen radikális megfogal
mazásban így fr egész korai teológiai mű
vében: ,A  dicsőség teológiája a jót rossz
nak és a rosszat jónak nevezi. A kereszt 
teológiája úgy értelmezi a dolgokat, ahogy 
azok a maguk valóságában vannak.” (Hei- 
delbergi disputáció 21. tétele, 1518.)

A dicsőség teológiája az Isten működé
sét egy láthatatlan lénybe akarja bezárni. A 
kereszt teológiája olyan teológia, amely 
Isten látható odafordulását a világhoz a 
szenvedés és a kereszt látványosságában 
szemléli. Ezt a különbséget meg kell tarta
nunk. Nekünk alulról (von untén) kell gon
dolkodnunk, és alul van mindig a kereszt.

3) Végül egy harmadik indok abban 
mutatható ki, hogy Luther jellegzetesen az 
üdvösség kérdéséből indul ki és annak jó 
értelemben foglya is marad. Az elveszett 
ember és az üdvösséget teremtő Isten gon
dolata kulcskérdése teológiájának. Lehet, 
hogy ez gondolkodásának korlátja is né
melyek szemében, de ez volt az a jelentős 
hozzájárulás korának együttgondolko
dásában, amely felcserélhetetlen minden 
más látással.

Mindez azt jelenti, hogy Luther szóté- 
riológiailag az egészet akarta megragadni 
és átfogó gondolatával a dolgok egész lé
nyegét akarta feltárni.

Luther megigazulás-tana olyan ismeret 
volt Istenről, amelyben Isten Krisztusban 
az ő igazságát nekünk ajándékozza, még
pedig úgy, hogy aki azt elfogadja, az meg- 
igazult lesz. A megigazulás kifejezése ma 
nehéz. Egy történésre kell gondolnunk, 
amelyben Isten mindent rendbehoz ve
lünk: A megigazító Isten leleplezi önma
gát, amint lényege szerint szerető Isten.

165



Luther egyik prédikációjában mondja: „Is
ten a teljes szeretet meleg kemencéje.” Ka
rácsonyi énekében így ír: „Isten tévé mind
ezeket, hogy lássuk, mennyire szeret” A 
lutheri teológiában végsősoron nincs dia
lektika Isten haragja és kegyelme, elrejtett- 
sége és kinyilatkoztatása között. „Nálad 
nincs is másnak helye, mint a kegyelemnek 
és jóindulatnak” (Aus tiefer Not 2. vers.), 
amely a bűnöket megbocsátja. Ez a lutheri 
teológia egyértelmű universalis gondola
ta.

Az LVSz 1963-as nagygyűlése nehe
zen bírkózett meg a megigazulás témájá
val. Paul Tillich az elfogadás (Annahme) 
kifejezéssel közelít a mai emberhez: Esz- 
mefuttatása a következő: elfogadás utján 
válunk emberré. Az édesanya elfogadja ki
csi gyermekét (s nem veteti el). Az óvónő 
gyengédségével segíti beilleszkedni a 
gyermekek világába. A tanító az írás
olvasás tudományába vezeti be, elfogadja, 
akár okos, akár kevésbé tehetséges. A há
zastárs elfogadja a másikat jó  és rossz tu
lajdonságaival együtt.

Az elfogadás-folyamat (Annahme- 
Prozess) azonban sokszor törést szenved, 
vagy nem olyan intenzitású, mint amit az 
esetleg sérült személyiség megkíván.

Isten elfogad minket pozitív és negatív 
adottságokkal, bűneinkkel és emberi eré
nyeinkkel, kudarcainkkal és sikereinkkel, 
kétkedésünkkel és pislákoló gyertyabél hi
tünkkel. Ha senkinek sem kellenénk -  hány 
magányos szenved emiatt -  Istennek szük
sége van ránk, mert elfogad, mert szeret, 
értékel minket. Ennek jele, hogy értünk a 
legdrágábbat is odaadta.

így leszünk egyszerre elfogadottak, 
igeneitek és megigazultak a Krisztusért.

Egy másik gondolatot talán nehezebb 
belátni. Luther számára az antropológiai 
végső dátum a halál vo lt 1522-ben így 
prédikált: .mindnyájan a halál által meg
határozott lények vagyunk. Senki sem hal 
meg a másik helyett hanem mindenkinek 
magának kell a halállal megküzdenie.” A 
lutheri teológia halálra vonatkoztatottsága 
teszi a lutheránus teológiát életrekoncent- 
rálttá. Amiről elsőrenden szó lehet, az nem 
más, mint konkrétan az elveszett és a krisz
tusi üdvösségre utalt egyes ember élete. 
Luther itt látja a világ valamennyi kérdését 
összpontosítottnak. Életkérdései ebből az 
aspektusból átgondolhatók. A lutheri teo
lógia életkonkrétsága miatt nem ideológi- 
zálható. Olyan teológia marad, amely jelzi, 
mit jelent a kereszt az élet számára. Így 
találjuk magunkat szembe ennek a teológi
ának az ellenállhatatlanul vonzó szabad
sággondolatával. ,A  keresztyén ember hit 
által minden fölött szabad úr és senkinek 
sincs alávetve és a szeretet által segítőkész 
szolga és mindenkinek alá van vetve.” (A 
keresztyén ember szabadságáról, 1520). Ez 
a szabadság életkonkrét üdvbizonyosság
ban gyökerezik. Látása távol van attól a 
gondolattól, amely a szabadságot antropo
lógiailag vagy folyamatában szemléli. Lut
her teológiájának szótériológiai konkrétsá
ga azt tartalmazza, amit Bonhoeffer az em
beri élet hilaritásaként keresett: s ez a

megajándékozott élet derűs bizalma.

2. A lu th e ri teológia
é le trevonatkozta to ttsága

Napjaink teológiáját inklusív teológiá
nak lehet mondani. Az „inklusiv” szó alatt 
BARTH ontológiai összefüggést ért Jézus 
embersége és a mi emberségünk között.

A mi megváltásunkra nézve ez azt je
lenti, hogy a Krisztusban végbement dön
tés az emberekre és az ő létükre vonatko
zik. A megbékélés tehát nemcsak az ember 
Isten előtt való helyzetének új meghatáro
zottsága, nem csak Isten új ajánlatának egy 
fájdalmas és nehéz történése, nem csak az 
üdv eseménye, amely minden emberre ér
vényes. Amegváltás sokkal inkább minden 
embernek és minden egyes embernek min
dig végbe menő létváltozása Isten által a 
Krisztusban, amelyet az ember csak elis
merni; vagy elvetni képes mint létének vál
tozását, amivel azonban alapvetően érint
kezni aligha tud.

Luther teológiája alapjaiban exklusív. 
„Ponit nos extra nos” -  cselekszik értünk - 
nélkülünk -  mondja Luther a meg- 
igazulástanában. Luther számára az „ext
ra” feladhatatlan kifejezése annak, hogy az 
ember a maga üdvösségének megalapozá
sában nem vesz részt.

Látszólag nincs nagy különbségről 
szó. Azt tanítja Barth és iskolája, hogy a 
kiengesztelés-történése az ember létére 
már inklusive vonatkozik. Tehát az ember 
léte magában foglalja Isten engesztelő cse
lekedetét -  mondja Barth.

Az inklusiv teológia nem ismeri a ke- 
resztséget az üdvösség alapvető eseményé
nek az ember életében. Úgy értelmezi, mint 
elfogadási aktusát annak, ami ontológiai- 
lag már meglévő. Az inklusiv teológia az 
úrvacsorát az isteni megbocsátó cselekvés 
megismétlési aktusaként értelmezi. Étke
zést, amely már arra emlékeztet, amik ere
detileg is vagyunk: De hol. itt a változás? 
Élesen fogalmazva: Nem mi kapunk többé, 
hanem megtapasztaljuk azt, amit már bir
tokolunk. A változás tehát: nem adatik ne
künk, nem vagyunk megajándékozottak, 
hanem csak átéljük, amik úgy is vagyunk - 
mert az eredetileg elrendelt bennünk van.

Nos minden változik. Az üdvösségnek 
is van idői és történeti faktora. Történt pe
dig azokban az időkben... hogy a meg
váltás létfolyamat elsőrenden, ezt aligha 
állítja az, aki ismeri Isten döntő közbenyú- 
lását a történelembe. Az első mindig az 
objektív eseménysor, s csak azt követheti a 
belső, szubjektív viszonyulás a tényékhez, 
s ez mindig egyéni, egyedekhez időhöz és 
történelemhez kötött. Csak egy dolog bizo
nyos: Isten szeretete erősen áll. Minden 
másnak szabad kibontakozási tere van. 
Ezért a megváltás csoda. A megigazulás, a 
megbékélés ajándék. Ezért örül az ember, 
ha fenntartás nélküli kegyelemben részesül 
a Krisztus által.

3. A lu th e ri teológia
különbségtételkészsége

A mai teológia a megfelelés teológiája. 
A kifejezés Eberhard Jüngel kreációja, . js 
ten mint a világ titka, a Krisztusban kinyi
latkoztatott titka annak, hogy Isten önma
gának megfelel -  örök szeretet -  melyben 
ő a világnak megfelel szereti és a világot is 
ebben magának megfelelni hagyja, -  sze
rétéire készteti. Mi lehet ez ellen a kifogá
sunk? Ez megfelel a páli igének is: a sze
retet mindent eltűr, mindent hisz, mindent 
remél és mindent elhordoz (1 Kor 13,7). 
Ebben a felfogásban egy bizonyos ismeret
ből lét, az Istenre utaltságból Istennel és a 
világgal való kapcsolat lesz, és mindez 
együtt a szeretet-megfelelés viszonyában 
áll össze.

A lutheri teológia aspektusából figyel
ve nem kérdőjelezhetjük meg Isten örök 
szeretetlényegét. De a megfelelés teo
lógiája még fokozottabban a különbségté
telre készteti látásunkat. A megfelelés he
lyett Isten -  világ -  ember relációjában a 
feszültség sokkal egyértelműbb. Feszült
ségek, amelyek feloldhatatlanok ebben a 
kapcsolatban. Az eszhatológiai ideigle
nességben megismert Isten-világ és Isten
ember kapcsolat a maga sajátos módján 
feszült kapcsolat. A lutheri teológia ezt a 
feszültségteljes viszonyt mindig megkísé
relte kifejezésre juttatni.

1) Az első ezek közül a jól ismert tör
vény és evangélium különbsége. Itt az is
teni követelés és az isteni ajándékozás tit
káról van szó az Isten és ember kapcsola
tában. Isten nem követel semmit, amit mi 
nem teljesítettünk, ő  követel, hogy ajándé
kának: kegyelmének és megbocsátásnak 
rászorultjai legyünk.

2) A másik különbségtétel így szól: 
egyszerre vagyunk igazak és bűnösök (si
mul iustus et peccator). Isten megengedi, 
hogy megkülönböztessük régi és új énünk 
világát. Ezzel életünkben az állandó meg- 
támadottság félelmetes feszültségét adja s 
ezzel együtt azt az igényt, hogy evangé
liumára rászorulunk.

3) Végül különbséget kell tennünk Is
ten országa és a világ birodalma között. A 
szeretet, amelyből élünk és az értelem, 
amellyel életünket irányítani kell, nem fe
dik egymást. Naponkénti feladat a szere- 
tetet abban az élettérben megvalósítani, 
amelyben az értelem még nem lett érvény
telen. A lutheri teológia nem a megfelelés 
teológiája, hanem sokkal inkább a különb
ségtétel készségét vállalja, mert az a való
ság is, amelybe Isten az embert és a világot 
időszakosan helyezte, ennek jobban meg
felel.

4. A lu th e ri teológia
ajándék -m eghatározo ttsága

Az imént említett törvény és evangé
lium közti különbségtétel funkcionálisan 
azt jelenti, hogy a keresztyén igehirde
tésben az evangéliumtól minden fajta kö
vetelést távol kell tartani. Az evangélium
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tiszta ajándék (reines Geben). Csupán és 
kizárólagosan adás. Ez a kiengesztelődés 
valóságának ígérete a magába roskadt em
bernek az élet üdvösségteli lehetőségének 
szabadságára.

Luther magas teológiai műveltséggel 
ezt így fejezi ki: „hogy egy és ugyanaz az 
igazságosság által Isten és mi igazak va
gyunk, úgy, ahogy egy és ugyanaz az ige 
által Isten munkálkodik (wirkt), és mi azok 
vagyunk, ami ő, úgy, hogy mi benne va
gyunk és az ő lényege a mi lényegünk.” 
(Auslegung Ps. 5 ,9  1519/21).

A  mai teológia és igehirdetés értetlenül 
áll Luther interpretációja előtt, amely az 
evangéliumot tiszta és kizárólagos aján
déknak, adásnak tekinti. Tele vagyunk im
peratívuszokkal, s kevésbé indikativu- 
szokkal. Ez érthető, ha arra gondolunk, 
hogy olyan időben élünk, amikor csak 
rendkívüli erőfeszítések árán kínálkozik 
lehetőség az emberiség túlélésére. Ez ért
hető, ha a mai német nyelvű teológiai iro
dalomban a megfelelés az alapfogalom és 
a reménység a jövőbeni magatartás vezér
szava. Nem mintha az adás kizárt lenne. 
Sőt igényelünk minden szeretetből fakadó 
diakóniai cselekvést. De ilyen esetekben is 
itt a követelés mindig benne foglaltatik 
szavainkban. Az adás mindig teljestfmény 
is.

A lutheri teológia mindig ragaszkodik 
az adáshoz, mint kulcsszóhoz. A keresz
tyén cselekvés nem követelésből fakad, -  
hanem mindig ajándék és az pokoli, ha az 
evangéliumot imperatívusszá változtatjuk.

Csak az az élet, amelyik t e l j e s e n  
Isten által Krisztus keresztjében elfoga
dottnak tudja magát, képes a kereszt által 
teljesen megszabadított életre. A teljes-tel
jesen itt döntő szavak. Aki az adást a köve
teléssel keveri, a keresztnek mint végső 
bizalmunknak a helyét teszi semissé. - 
Életszabadítás csak adatik. Ez mindennek 
a magja, amely mellett kitartunk. Ilyen ér
telemben igaz, hogy egész életünk alap
vetően az adásból, abból, amit Isten ad, él, 
táplálkozik. Ha képesek voltunk tiszta 
szívből mi magunk adni, nagy örömünk 
volt életünkben.

Amit Jézus követel a Hegyi-beszéd
ben, valójában létünk meghatározottsága, 
adomány.

Luther 1528 Szentháromság vasárnap
ján így prédikált: „Isten három személy, és 
egy Isten, aki magát nekünk egészen oda
adta, mindent, ami ő és amije van. Az Atya 
adja az éggel és a földdel minden teremt
ményét, hogy ők szolgáljanak és hasz
nálnunk kell azokat. De az ajándék Ádám 
bűnesete által sötét és haszontalan lett. 
Ezért ezután a Fiú magát adta nekünk, min
den munkája, műve, szenvedése, bölcses
sége és igazságossága nekünk adatott és 
minket az Atyával kiengesztelt, hogy mi 
újra élők és igazak legyünk és az Atyát 
ajándékaival felismerjük és birtokolhas
suk. De mert az ilyen kegyelem senkinek 
sem használ, ha titokban elrejtve maradna, 
és hozzánk nem jönne, ezért érkezik a 
Szent Lélek, adja magát nekünk teljesen, 
aki tanít minket Krisztus jótéteményeire,

megmutatja, megismerteti és segít azokat 
elfogadni és megtartani, hasznosan hasz
nálni, nekünk kiosztani, növelni és nap
fényre hozni.”

A lutheri teológia Isten háromságos 
ajándékai alapján gondolkozik. Ez alapve
tően jellemző vonása. Ezt kell képvi
selnünk ökumenikus beszélgetésen, prédi
kálnunk a keresztyén igehirdetésben, hogy 
keresztyén életek szülessenek.

Heinz Zahmt ír erről Gott kann nicht 
sterben című művében, hogy Isten több, 
mint személy. A személyes valósága lé
tünknek s a mindenségnek. „Er ist mehr als 
eme Person, Er ist persönlich”. Kettős ér
telemben is igaz ez: Személyes valóság, 
amennyiben mi magunk személyesen elfo
gadjuk, Neki élünk s Neki halunk. Szemé
lyes valóság, amennyiben másként sze
mély mint mi. Isteni valóságában és viszo
nyulásában. Vitatható és merész

Arégi görögöket Delphi és Epidaurosz, 
a középkor világát a templomok és kolos
torok, a ma emberét a sportstadion, a lab
darugópálya és a legkülönfélébb szórako
zóhely vonzza. A vallás, az istenkeresés, a 
hit nem magától értetődő számára. Az Isten 
után kérdezés, az Isten ügyéről szóló be
széd vagy írás ma világszerte általában 
nem közérdekű, nem nyilvános téma. Leg
jobb esetben legalizált magánügy. Akkor is 
így van ez, ha itt-ott százezrek gyűlnek 
össze, hogy láthassák a pápát, és még a 
Taizében összesereglő tízezernyi fiatal -  
egyébként örvendetes -  látványa sem té
veszthet meg senkit. Mindezek kétségtele
nül lehetnek ígéretes jelenségek, de korunk 
átlagembere, mitöbb, tömegei számára 
nem tipikusak. Napjaink fiataljainak, ér
deklődő emberének felbuzdulásából, sőt 
esetleg csak érdeklődő kíváncsiságából fa
kadó jelenségek. -  Végső soron mindezen 
sem csodálkoznunk, sem megütköznünk 
nem szabad. Isten ügye, a kereszténység 
ügye sohasem volt ún. természetes ügy, 
magától értődő ügy. Igazán kereszténynek 
lenni, azzá válni (mert hiszen ez soha le 
nem zárható „folyamat”) mindig merész 
vállalkozás volt és marad. Aki azonban ma 
valóban keresztény akar lenni, keresz
tényként akar élni, bárhol is éljen a világon, 
annak a magányos ember törekvése, bátor
sága már kevés. Keresztényként mindig, de 
ma fokozott mértékben csak közösségben 
lehet élni. Szeretetközösségben, testvéri 
közösségben, Krisztus-közösségben.

Szent Benedek, akinek rendjéhez im
már több, mint ötven esztendeje tartozom, 
jól ismerte ezt az igazságot Közösségbe és

hasonlattal élve: miként valaki egyszerre 
édesapja gyermeke, feleségének házastár
sa, gyermekei apja, de mindegyik kapcso
latában más-más magatartást m utat Az 
édesanyát tiszteli, a házastársát szereti, a 
gyermekét felelősen neveli. Mégis ugyan
az a személy.

Isten viszonyulása a teremtésben, a 
megváltásban s a megszentelésben más
más a világ s az ember életében. De ugyan
az a valóságos Isten. Személyes valóság.

A fentiek nem azért fontosak, mert 
lutheránus karaktert hordoznak magukon, 
hanem mert az evangélium szíve közepét 
ragadják meg. Ezért érdemes résztvevő 
szenvedélyességgel elgondolkodni róla.

Szebik Im re

ebből a -  kolostori -  közösségből kirajló, 
kisugárzó szellemi-lelki közösségbe kap
csolta, gyűjtötte egybe mindazokat, akik 
számára az élet nagy „ügye”, vállalkozása, 
hogy teljességgel Krisztust helyezzék éle
tük középpontjába. Benedeknek másfél 
ezer éve adta az isteni hívás tudtára, hogy 
testvéri közösségbe gyűjtsön jónéhány 
Krisztus ügyért elszánt, életét Krisztusnak 
átadni kívánó keresztényt. Jómódút és sze
gényt, tanultat és írástudatlant, -  mindegy. 
Egy volt a fontos: valóban Krisztust kere
si-e, valóban az Úr szolgálatának iskolájá
ban akar-e munkálkodni?

Mindez másfél ezer éve történt. Azóta 
a bencés kolostorok -  olykor növekvő, 
máskor csökkenő létszámmal, -  de jelen 
vannak minden földrészünkön. Érdemes-e, 
szükséges-e, szabad-e erre a jelenségre fel
figyelnünk? Illő-e, hogy épp egy benedek- 
rendi szerzetes beszéljen erről a történeti 
tényről, -  úgy is mondhatnám: erről a je
lenségről? Bizonyára sokan akadnak, akik 
fenntartás nélkül kimondják: igen. Érde
mes és illő, hiszen a bencés kolostorok 
sajátos őrzői, továbbadói egy ősi kulturális 
örökségnek. Falaik között a tudományok 
és művészetek műhelyei alakultak ki, egy
két helyen szinte "nagyüzemmé" fejlődtek. 
Azután kivették a részt az oktató-nevelő 
munkából, ápolták, fejlesztették az egyház 
liturgiáját, kultikus központokká v£tak. 
Mindezt végzik-teszik ma is világszerte. S 
valahogy így fűznék tovább a szót: A ma 
élő bencések őrei ezeknek a „zárt kertek
nek” hortus conclusus-oknak, a tiszteletre
méltó falak konzerválják” a múltat annak 
féltve őrzött kincseit, kézzel rótt kódexeit,

Vándorúton -  a cél felé ...
Előadás a Deák-téri (Budapest) evangélikus gyülekezet 

szeretetvendégségén, 1991. április 3. du.
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a bencés munka és szorgalom régi doku
mentumait. A múlt élő tanúi, másfél ezer 
év emlékeinek, értékeinek ő rző i.

Ha ez a kép, ez a vélemény valóban és 
kizárólagos módon felelne meg a tények
nek, az élet valóságának, akkor mindaz, 
amit egy bencés kolostor ma a világ szá
mára "őrizne", groteszk karikatúrája lenne 
csupán annak, amit Szent Benedek a kolos
tori közösség életén, életformáján értett. 
Ha a bencések csakis a múltból élnének, azt 
konzerválnák, őriznék, ha nem tűznének ki 
maguk elé egyéni és közösségi, jövőt ala
kító, mi több a nagy egyház jövőjét is for
máló feladatokat, akkor méltán érhetné 
őket a vád, hogy „perverzek” . Azok, mert 
visszájára fordított (per-verto) életet élné
nek. Olyan életformába merevedtek volna, 
mely az autentikus, a hiteles bencés szel
lemnek teljességgel ellene m ondana.

Az „isteni szolgálat iskolájának” (Re
gula), a bencés életnek nincs akár az Ala
pítótól, akár későbbi korokban kizáróla
gosként egyfajta sajátos "őrzésre" megha
tározott feladata, célja. Csupán egy 
beszűkített feladatkör, behatárolt célkitű
zés aligha biztosíthatott volna a mintegy 
másfél ezer éven át a bencés közösségek 
számára létet értelmező, igazoló tartást, il
letőleg aligha biztosíthatna ma a jövőben 
is remélt fennmaradást. Ha mégis megje
lölhetnénk ilyen célt és feladatot, az sem
miképp sem a kizárólagos, konkrétizált 
evilági munka, nem egyfajta kultúrmisz- 
szió, hanem csakis maga a személyes, a 
mindenkit és mindent átölelő, a ma is mun
kára, új feladatok végzésére küldő Isten. 
Egyesek és közösségek életét, jövőjét Is
tenre beállítani, Krisztus elé vagy fölé sem
mit nem helyezni, - ez a kereszténység 
múltja, jelene és jövője. És ugyanez a ben
cés kolostor létének, múltjának igazolója 
és jövőjének biztos záloga.

Bár igaz, hogy Istent, az ő létét nem 
lehet egyértelműen „bizonyítani” , „igazol
ni” vagy „cáfolni” , őt nem lehet vizsgáló
dásra semmiféle nagyító tárgylencséjére 
helyezni s a filozófiai és teológiai munka 
is csak egy cseppet meríthet ki Isten végte
len létének tengeréből, mégis: csakis Isten 
és az Ő ügyének képviselete biztosíthatja 
maradéktalanul létjogosultságát annak az 
Ő nevében összegyűlt közösségnek mely 
minden munkáját és feladatát az „Ő szol
gálatának iskolájában” (Regula) kívánja 
elvégezni, mely „mindenben Istent akarja 
dicsőíteni” (Regula) . Ez az Isten hívására 
összegyűlt, Krisztus szeretete elé semmit 
sem helyező kolostori közösség, -  kihívás 
és Isten felé mutató jel volt és marad vilá
gunkban. És kihívás, meg felszólítás a kö
zösségbe lépő tagok számára is: vállalja
nak minden értékes munkát és szolgálatot, 
ahogyan azt épp az Isten ügye, az egyház 
és a környező társadalom érdeke tőlük kéri, 
sőt elvárja. -  Talán megkockáztathatom a 
megállapítást: a bencés közösségek, annak 
tagjai -  sajnálatosan olykor gyarló módon, 
de mégis - „Isten napszámosai”. Azok mert 
ha Isten ügyéről és az emberek szolgálatá
ról van szó, minden nemes ügyben készsé
gesen jelentkeznek munkára.
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Talán meg fogja lepni hallgatóimat a 
megállapítás: nem azért lesz, pontosabban 
nem azáltal lesz valaki valóban bencéssé, 
mert nevel, oktat, tudományos kutatómun
kát végez, könyveket ír, gazdasági felada
tokat lát el, esetleg (pl. a harmadik világ
ban) szociális kurzusokat vezet, -  hanem 
mert rendíthetetlenül hisz Istenben és mert 
Urát, Jézus Krisztust mindennél jobban 
akarja szeretni. Mert mint a Föld vándora, 
mint zarándoklétű ember tudatosan készül 
és vár az Istennel való találkozásra, Krisz
tus újraeljövetelére. Röviden : mert a radi
kális hit embere. Mert a kettős irányzódá- 
sú, az Isten és az ember szolgálatát vállaló 
szeretet embere. Mert a remény embere.

Mindez, amire az eddigiekben utaltam, 
kétségtelenül egyfajta általános megállapí
tás, a bencés múlt és jelen nagy vonások
ban vázolt bemutatása. De elég-e ez? Le
hetséges-e a múlt értékeinek átmentését és 
a jelen feladatait eredményesen vállalni és 
végezni -  a jövő távlata nélkül? Van-e, 
lesz-e ezeknek az Isten és emberszolgálatra 
vállalkozó napszámosoknak jövőjük? -  
Úgy vélem, ha szellemi-lelki Atyjuknak, 
Benedeknek szabályzatát követik és meg
szívlelik mindazt, amit abban a jövőről 
olvashatunk, akkor igen! És engedjék meg, 
hogy kijelentsem: a jövőre, az abszolút 
jövőre, a végső célra való beállítottság, ez 
mindannyiunknak, minden krisztushívő 
keresztény életének mintegy „alapállása” 
kell, hogy legyen. A bencés egzisztencia, -  
miként végső soron minden keresztény eg
zisztencia is -  alapvetően a jövőre beállí
tott létezés. Jézus követelését egyetlen ke
reszténynek, még kevésbé a Krisztus radi
kális követésére vállalkozó bencés 
szerzetesnek nem lehet másképp megvaló
sítania, minthogy megszívleli a Mester 
szavát: „Az idő betelt, közel van az Isten 
országa. Térjetek meg és higgyetek az üd
vösség jóhírében.” (Mk 1 ,15) . A „betelt 
idő” véglegesen Krisztus újraeljövetelével 
érkezik majd el. Addig pádig a Krisztus
követés, a Krisztus újra-jöyetelére való ál
landó készülés kell, hogy minden bencés 
kolostori közösségnek és tagjainak, -  és itt 
mindjárt hozzáfűzném, -  de egyben min
den kereszténynek is szeme előtt kell, hogy 
lebegjen.

Szent Benedek Regulájának konstitu
tív eleme ez az alapvető eszkatologikus, 
azaz a jövő felé tekintő, a végső célt szem 
előtt tartó, Krisztus újrajövetelét váró 
szemlélet, és az abból fakadó magatartás. 
Csak egy-két idézet a Regulából: „Félj az 
ítélet napjától... és teljes lelki vágyódással 
kívánd az örök életet A halál naponként ott 
álljon szemed előtt” (Reg. 4.) -  íme, ezek 
a lelki élet mesterségének eszközei. Ha 
ezeket szüntelenül használtuk, és az ítélet 
napján róluk számot adtunk, akkor az Úr 
megadja nekünk a jutalmat, amelyet maga 
ígért: Szem nem látta, fül nem hallotta, 
amit az Űr azoknak készített, akik Őt sze
retik” (Reg.4., lKor 2,9). -  Nem kétséges, 
hogy e néhány idézet -  hogy úgy mondjam, 
-  nagyon „tömény”. Igen sokat tartalmaz
nak, követelnek, ígérnek, és a mai ember 
füle számára talán kemény beszédnek tűn

hetnek. Korunk „modem” embere minden
ről tapintatosan hallgat Benedek Regulája 
azonban régen és ma egyértelműen tárja 
minden követője, de minden keresztény elé 
is: a jövőről, a végső célunkról soha ne 
feledkezzünk meg. Benedek a „teljes ke
reszténységet” tartja szem előtt. Ehhez a 
teljességhez pedig a múlton s jelenen kívül 
a jövő, az abszolút jövő, a beteljesülés is 
hozzá tartozik. A Szentírás tanítását, az 
egész írását komolyan kell vennünk Abíz- 
tatót és szépet, a felemelőt és reménykeltőt, 
de a nehezet és .kényelmetlent” is. A ben
cés jövőszemléletben -  és vajon ne lenne 
ez így minden keresztény életében? -  a 
„halálnak nap mint nap szem előtt tartása”, 
az ítélkező Isten elé állás -  mindez kemény 
realitás. Igaz, -  néhány komoran szigorú 
renddel ellentétben, -  a bencések nem előre 
elkészített koporsójukban alszanak, nem is 
állítanak íróasztalukra vagy imazsámo
lyukra csontváz-koponyát, mégis, tudato
san tekintenek előre, a nagy találkozás nap
jára, a minden ember számára közelítő vég
sőnapra. így állandóan az Úr közeledésére, 
újrajövetelére -  egyre inkább mintegy be
gyakorolva ezt -  gondolnak. Ezt szívesen 
és készségesen teszik, mert a radikális hit
ből fakadó, szeretetből élni kívánó re
ménység emberei. „Lelki vágyódással 
vágynak az örök életre” ( R eg .) és Szent 
Pállal ők is el akarják m ondani: „Számom
ra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség. 
Kettő közt vívódom: szeretnék megsza
badulni, hogy Krisztussal legyek. Ez volna 
a legjobb” (Fii 1,21.23).

A bencés Regulát követők tehát nem 
sorolhatók csak a múlt felé tekintők, a csak 
múltjukból élők nosztalgikus, bús táborá
hoz. Ellenkezőleg: mint minden hívő ke
resztény, a jövő eljegyzettjei, akik a Krisz
tussal való találkozásra egyre tudatosab
ban igyekeznek felkészülni. Bizakodó és 
reménykedő emberek. Útonjárók, vándo
rok, akik a földi világban az örök otthon 
felé irányítják lépteiket. És még hozzá kell 
tennem, -  márcsak azért is, mert Szent 
Benedek szerint az alázatosság az egyik 
legfontosabb keresztény erény, -  leg
alábbis mindig mindenütt ezt kellene ten
niük. Hogy az eszmény és valóság közti 
feszültséget ők is megélik, ez együtt jár 
gyarló embervoltunkkal.

Ez a célratörő, a jövő felé tekintő szem
lélet és a belőle fakadó magatartás nagy 
erőket képes megmozgatni, dinamikus ma
gatartásra ösztönöz. Azt a dinamikát rejti 
magában, melyről Pál apostol így ír: „Nem 
mintha már elértem volna s tökéletes vol
nék, de futok utána, hogy magamhoz ra
gadjam, mert már Krisztus Jézus is magá
hoz ragadott.. . Felejtem, ami mögöttem 
van s az előttem lévő után rugaszkodom. 
Futok a kitűzött cél felé, annak a hivatás
nak jutalmáért, amelyre Isten felülről hí
vott meg Jézus Krisztus által” (Fil 3,12- 
14). Ez a szent célra-törés és jövő felé 
irányulás, nekirugaszkodás, ez az eszkato
logikus szemléletből fakadó magatartás 
minden bencés közösségnek egyetlen igazi 
programja, mely minden egyéb konkrét 
feladatot magában foglal. Ezen az úton



járva igyekszik a bencés szerzetes a 
mennyei hazába ( Prológus).

Az eddig vázoltak kissé megvilágíthat
ják, hogy a bencés kolostorok lakói alapjá
ban, gyökerében progresszív, azaz előre lé
pő, a jövő, a végső cél felé feltárt, irányuló 
emberek. Életük nem „állapot”, hanem 
„mozgás” vándorlás, Krisztus felé igyek- 
vés. A Regula számos helyén sietésről, sőt 
futásról szól, mely csak akkor érhet véget, 
éri el a célt, ha a szerzetes eljut Istenhez. De 
addig is, már itt a földi életben egyre inkább 
Istenben kell elmélyülnie, tudatosan felé 
közelítenie.

A bencés monostor lakóinak sorsa min
den hívő atyjának, Ábrahámnak sorsában 
osztozik. A hívás, melyet Ábrahám kapott, 
mely nyugtalan, előretörő, a jövő előké
szítését szolgáló vándorlásra késztette, -  
mint minden kereszténynek, nekik is szól. 
És amint Ábrahámnál is történt, ahogyan 
azt az Űr mondotta: Majd meg fogom szá
modra mutatni -  azaz életszakaszról élet
szakaszra fogja őt vezetni, -  ugyanez reali
zálódik a bencés rend másfélezer éves tör
ténetében is. Isten annak, akit meghívott -  
és itt újra keresztény meghívásunkra is gon
doljunk -  nem ad bejelölt térképet, nem 
határoz meg ún. fix útvonalat Életutunk 
folyamatos kivonulás, exodus, -  mígnem a 
végső célhoz, mígnem haza érkezünk. Ez a 
bencés szerzetesnek, de ez a krisztushívők 
közössége minden tagjának sorsa, életútja 
is. Mert tudjuk, hogy „itt nincs maradandó 
hazánk, az eljövendő után vágyódunk” 
(Zsid 13,14).

Ez a dinamikus, mindig előretekintő, 
az újtól nem riadó szemlélet volt talán leg
főbb oka, hogy a bencések Európának, majd 
egyéb földrészeknek is valóban „napszá
mosaivá” tudtak válni. Mozgékonyak és 
éberek maradtak, hogy mindenkor meg
hallják az Úr hívó-küldő szavát (vö. Proló
gus) . És ez a hívás, küldés gyakran új, Isten 
népét sajátos helyzetekben szolgáló felada
tot jelölt ki számukra. Készséget, képessé
get adott arra, hogy kiolvashassák nemcsak 
a Szentírásból vagy Regulából, hanem az 
„idők jeleiből” is: mit szól itt és most az Úr 
az egyház és azon belül az ő számukra? 
Milyen új feladatokat jelöl ki, milyen isme
retlen, még fel nem tört utakon vezeti őket 
tovább? Minderre azért vállalkoznak, mert 
-  Rendalapítójuk szerint -  Krisztus és az ő 
szeretete elé semmit nem akarnak helyezni 
(vö. Reg..72. fej.).

A világtól való menekülés, a világ meg
vetése, -  ezeket a szavakat, kifejezéseket 
sehol sem találjuk a bencés Regulában. A 
bencés kolostori közösség -  ha szabad így 
mondanom -  alapállása: nem a világ felé 
kimondott elutasító „nem”, hanem a Krisz
tusra kimondott és őbenne mindent átfogó, 
átölelő „igen” .

Benedek Regulájának követője rendi 
feladatainak végzése során a Jézusban már 
köztünk jelentkező, de véglegesen még el 
nem érkezett Isten országának „ízét” ízleli 
meg. Bármennyire is haladt volna azonban 
előre az Isten felé vezető úton, azt is tudja, 
hogy m é g  nem érkezett el céljához. Amíg 
csak él, úton van a „mennyei haza felé”, 
„mely után teljes lelki vágyódással kíván

kozik” (Reg..73.). A földi életben bizonyos 
értelemben a „pusztában” él, ahová elhal- 
latszik ugyan a „piactér” zaja, munkája újra 
és újra a ,.fórum” forgatagába vezeti. A 
kolostori élet egyáltalán nem szigetelhető el 
a piactér-fórum zajától, olykor zaklatásától. 
A kolostor nem elővételezett,.mini-menny
ország”, nem földre varázsolt „paradi
csom”. A bencések sohasem válhatnak 
olyan fellengzőssé, hogy már-már földi an
gyaloknak képzelnék önmagukat, -  de 
igenis kapcsolatot akarnak fenntartani az 
égiekkel. Különösen áll ez azokra az órákra, 
amikor közösen imádságra, zsoltározásra 
gyűlnek össze. Zsoltározásukat -  ahogyan 
Benedek figyelmeztet r á , -  Isten színe előtt 
végzik (Reg. 19.). Emlékeznek a Zsidólevél 
figyelmeztetésére: „Sion hegyéhez, a
mennyei városhoz, Isten városához, Jeruzá- 
lemhez, az angyalok seregéhez, az elsőszü
löttek ünnepi sokadalmához járulnak. Isten
hez, a tökéletes igazak Leikéhez, az újszö
vetség közvetítőjéhez, Jézushoz...” 
(12,2-2).

A majdan elérkező Úr titokzatos mó
don, de valóságosan jelen van azok között, 
akik az ő  nevében gyűltek össze, minde
nekelőtt azért, hogy imádkozzanak (vö. Mt 
18,20). De Benedek még ennél is mélyebb
re néz. Nemcsak a közös imánál, de mindig 
és mindenütt jelen van az Úr. Erősen hiszi, 
Regulájában le is új a, hogy az Úr mindenütt 
jelen van (19. fej. és több helyen). Abene- 
deki szemlélet, egyik sajátos vonása, hogy 
a profán és szakrális világot nem választja 
szét, nem állítja egymással szembe. Istent a 
kolostorban és azon kívül is, mindenben és 
mindenütt dicsőíteni kell -  ut in omnibus 
glorificeturDeus(Reg.57.-vö. lP é t4 ,ll) . 
Emberek és tárgyak, eszközök a benedeki 
elgondolásban, az ő  tanítása szerint egya
ránt a teremtő és megtartó Isten jelenlétének 
titokzatos jelentkezései, megnyilvánulásai. 
Úgy is mondhatnám: Isten jelenlétének 
szakramentumai.

Úgy tűnhet, kissé eltértem kitűzött tár
gyamtól. De talán mégsem. Mindezen meg
fontolások -  olykor kifejezetten, máskor 
bennfoglaltan -  az Úr végső ítélete, a végső 
nagy találkozás felé irányítják a bencés 
szerzetes figyelmét, sőt életét, annak dönté
seit, egész vonalvezetését. Afelé a nap felé, 
amelyen majd az lesz a mérték, melyet 
Krisztus maga állított fel: Vajon felfedezte- 
e, meglátta-e a betegben, a szükséget szen
vedőben, az éhezőben magát Krisztust? Ha 
igen, akkor végleg helyet nyerhet az „áldot
tak”, a „benedicti” között. Ha nem, akkor 
átkot hoz már életében saját fejére. -  És 
tovább: vajon meglátta-e a teremtett világ
ban, annak nagyobb vagy kisebb értékeiben 
Isten művét, illetőleg az emberi munka és 
fáradozás eredményét? -  Végül -  mint min
den keresztény, -  a bencés szerzetes számá
ra is a szeretet parancsa a legfőbb törvény. 
A végső cél felé vezető út az Isten és em
berszeretet tetteivel van mintegy kikövez
ve.

Csakis az, akit a jövő reménysége éltet, 
aki radikális hívő döntésében tudatosan tö
rekszik a jövő felé, képes a mában, az adott 
órában felszabadult lélekkel a szeretet tette
ire, kisebb nagyobb áldozatokra vállalkoz

ni. A bencés szerzetes, ha Rendalapítója 
szellemében igyekszik élni, már a földön 
megtapasztalhat valamit, -  ki többet, ki ke
vesebbet, -  a szeretetnek elmondhatatlan 
édességéből” (Reg.) -  és így, mint kiegyen
súlyozott, sőt boldog ember, másokat is ké
pes a legkülönfélébb feladatok vállalásával, 
végzésével, áldozatok meghozatalával 
megelégedetté, a szeretetben és tudásban 
gazdagabbá tenni, boldogítani. Ha bencés 
kolostorainkban minden szerzetesről el le
hetne mondái -  hogy hányról, csakis Isten 
a tudója, -  amit Remete Szent Antalról je
gyeztek fel, akkor már Urunk újraeljövetele 
előtt is több öröm, béke, boldogság sugá
rozna szét világunkan. „Ő (Remete Szent 
Antal) soha nem jött zavarba, mert oly
annyira a béke töltötte el szívét. Sohasem 
látták elégedetlenül, mert lelkében mindig 
a béke nyugalma élt.

Megfontolásaink vége felé feltehetjük 
a kérdést: Vajon napjaink ún. modem em
bere számára a bencés kolostorok lakóinak 
eszkatologikus, azaz a végső cél, a végső 
nap, Urunk eljövetelének órája felé mutató 
egzisztenciája -  felhívás, kihívás-e? Vajon 
megérinti-e a mának emberét is evilági eg
zisztenciájában, életében a bencés Regulá
ból ma is a világ felé áradó, ősi üzenet? 
Tud-e, akar-e a Krisztus-várás lelkületében 
élni, azt önmagában elmélyíteni? -  Ha nem 
így lenne, -  és mintha valóban nem így 
lenne, akkor ebben nem csak, és elsősorban 
nem a világban élő keresztény testvéreink a 
hibásak. Sokkal inkább kell minderről lel- 
kiismeretvizsgálatot tartaniuk a bencés ko
lostorok lakóinak, -  nekünk magyar és a 
világon szerteszét élő bencéseknek. Vajon 
kisebb és nagyobb, olykor pompás apátsá
gaik falai között nem túlontúl stabil, intéz
ményesült, múltjukba belemerevedett élet
formát rendeztek-e be önmaguk számára? 
Vajon nem vonzza-e őket túlontúl a világ 
felé, a külső, evilági feladatok felé az a 
kulturális örökség, melyet magukkal hor
doznak és olykor ballasztként visznek to
vább? Vajon nem csupán k ultúrmissziós
ként” tekintik-e olykor önmagukat? Vajon 
kellő harmóniában élik-e az „ora et labora ”, 
az imádságos munka és munkás imádság 
életstílusát? Nem kétséges: egy mereven 
hagyományos életvitelű, ún. konzervatív 
bencés apátságban nehéz elsajátítani, kiala
kítani az átmeneti létünkből fakadó dina
mizmus, a megújulás szellemét. Nehéz 
érezni az „apokaliptikus fullánk” ösztökélő, 
előrelendítő erejét. -  De épp úgy nehéz 
léimé a bencés hivatástudatból fakadó élet, 
imádság és munka harmonikus egybeol
vasztásának vállalása egy túlontúl evilági 
munkába temetkezett kolostori közösség
ben . -  És legyen szabad itt mindjárt hozzá
fűznöm: vajon e kettősség feszülését nem 
éli-e meg minden keresztény egyén és kö
zösség a saját életküzdelmeiben? -  Azt hi
szem, mindezen a jelen s távollevők, ben
cések és más keresztény közösségek tagjai 
komolyan el kell gondolkodjanak.

Úgy gondolom, a bencés kolostorok la
kóinak éppen úgy, mint minden krisztushí
vő, az Ő nevében összegyűlő keresztény 
közösségnek el kell gondolkodniuk azon, 
hogy láthatóvá, szinte foghatóvá tegyék vi-
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tágunkban: a holnap, a végső nap, az abszo
lút jövő felé fordulók reménységéről kell 
világunkban tanúságot tenniük. Oly jelként 
kell állnunk világunkban -  s talán most már 
nemcsak szabad, de kell is többes számban 
szólnom, hogy puszta létünk Krisztusra, az 
ő szeretetére és újrajövetelére emlékeztes
sen. Isten vándorló népének nincs világunk
ban maradandó lakása. Az égi, az örök ott
hon felé igyekszik. Hivatása, hogy ébren 
tartsa az emberekben a végső jövőbe, a 
végleges hazatérésbe vetett reménységet.

Keresztények és nemkeresztények felé 
egyaránt arról kell tanúskodnunk, hogy az 
evilágba, szekularizmusba zárkózó keresz
ténység már nem Krisztus követésének útja 
és nem a Krisztus újraeljövetelét váró ma
gatartás. Mi nem futurológiával foglalko
zunk, és nem elégszünk meg az evilági jövő 
tervezgetésével sem, hanem naponta szív
ből, meggyőződéssel imádkozzuk: Jöjjön el 
a Te országod! A tudomány és technika 
különféle ismereteinek és eredményeinek 
alkalmazása hozhat ugyan szép gazdago
dást az emberiség számára, de egyszer
smind -  hogy Friedrich von Weizsacker-re 
hivatkozzam -  kétélű kardként, visszafor
dítható dárdaként tartja az ember mindeze
ket kezében. És ami ennél is fontosabb: 
üdvösséget, végső, viszszavonhatatlan és 
teljes boldogságot ezek soha sem lesznek 
képesek nyújtani. Ezt majd mind „az új ég 
és új föld” hozza el számunkra.

Feladatokról, felhívásról, kihívásról 
szóltam -  olyanokról, melyek a bencés ko
lostorok lakóit, azok szívét-lelkétkell, hogy 
megmozgassák, lelkesítsék. De úgy gondo
lom, egyetlen olyan feladatot, kihívást sem 
említettem, melyeket valamiféle privilégi
umként, csakis ún. „bencés munkaként”, 
kötelezettségként lehetne vagy kellene szá
mon tartanunk. Mindannyian, -  jelen s tá
vollévők -  reménységből élünk. A holnap 
kötelezettségeinek, a végső cél elérésének 
reménysége éltet.

A holnap felé tekintés, e vándor-úton 
járás, mely soha nem téveszti szem elől a 
végső célt -  nem a kényelmeseknek, nem a 
lustáknak életformája. Nem, hanem azoké, 
akiknagy erőketképesek latbavetni. Azoké, 
akik képesek még eléggé ki nem használt -  
nem természetes -  energiaforrásokat föl
szabadítani és ezeket evilági vonatkozás
ban is -  az emberiség javára -  hasznosítani. 
Minderre Szent Benedek tanítása utat mutat 
ma is: hitből fakadó, reménységből élő és a 
szeretet tetteiben kiteljesedő utat. Bárcsak 
ezen az úton járnánk -  ki-ki a maga életkö
rülményei között, élethivatásában, -  hogy 
mindannyian lakótársak lehessünk végső 
otthonunkban, az örök hazában.

Dr. Szennay András
pannonhalmi főapát

„Ördöge van”
Egy korai vád Jézus ellen és annak háttere

Márk első három fejezete mesterkézre 
valló összeállítás. A  felirat, 1,1. közvetlenül 
az Isten Fia, Jézus Krisztus evangéliumára 
nyitja rá az ajtót, majd a Keresztelőre, vala
mint a Názáretinek Keresztelő általi meg- 
keresztelésére és megkísérlésére. Ezzel 
megnyílik az út a nyilvános fellépésre, 
melynek üzenet-összefoglalását 1,15 hoz
za. Az Isten elközelített királyságának ta
núkra van szüksége -1,16-20. -  akik elkí
sérik a Küldöttet első missziói útjára Kafar- 
naumba 1,21. -  A munka tisztátalan lelkek 
kiűzésével kezdődik, 1,21-39, gyógyítá
sokkal folytatódik, 1,41-2,12 Majd Levi 
elhívásával kapcsolatban a Küldött misszi
ójának iránya is világossá válik, 2,17. Fel
merülnek a helyi adottságokból kifolyóan 
az első „elvi” problémák a böjtről és a 
szombatszentelésről, 2,18-22; 2,23-3,6.A 
hátteret is feszültségekkel teljesen vázolja 
föl Márk: az egyik oldalon a sikerek legbiz
tosabb jeleként a Jézust lelkesen ünneplő 
tömeget ábrázolja, 3,7-12. A  másik oldalon 
ott van a Jézusnak egyáltalán nem örülő 
családja, amely véget akar vetni a sok zűr
zavarnak és Jézust ki akarja „vonni a forga
lomból”. Azzal a megindoklással, hogy 
megszállottnak (szószerint eksztatikusnak) 
tartja, 3,20-21.

Nos a dolgok ilyen nagyvonalú és még
is megkapóan szemléletes ábrázolása hátte
rén vonultat föl a színre Márk egy jeruzsá- 
lemi küldöttséget. A küldöttség minden va
lószínűség szerint szigorúan körülhatárolt 
feladattal érkezett Názáretbe. 3,22kk. En
nek a küldöttség-megjelenésnek a hátterét 
és feltehető feladatát kívánjuk itt most tár
gyalni.

A Lélek és a lelkek
Figyelmet érdemlő megfigyeléssel kell 

kezdenünk vizsgálódásunkat, amelynek 
nem csupán statisztikai jelentősége van: az 
első 3 fejezetben négyszer van szó az Isten 
Leikéről és ugyancsak négyszer gonosz lel- 
kekről: 1,8.10.12; 3,29. ill. l,23.26k; 
3,11.30.3,22.

Az Isten Leikéről szóló négy hely a 
felépítésben igen hangsúlyos és nyomaté
kos szerepet kap.

a. Keresztelő prédikációjának egyik 
igen fontos ígérete a víz és a lélek szembe
állításából adódik: János a vízzel való ke
resztelést gyakorolja a hozzájövőkön, az 
utána jövő hatalmasabb (iszchiiroterosz,
1,7.) azonban a lélekkeresztséget gyakorol
ja majd, 1,8. Mivel a baptizein ige mögött a 
tebál arám ige passzívuma áll, nem helyte
len ez a fordítás: „Ő majd a Lélekbe merít 
bele benneteket.”, amivel szemben a Ke
resztelő lezárt (aoristos) működése, a vízbe
merítés áll.

b. Ez az ígéret mindenekelőtt Jézuson

teljesedik be a megkeresztelése alkalmával: 
János a Jordánba meríti őt, de Jézus ezen 
felül még elnyeri a prófétai ígéret ajándékát 
is: a felszakadt égből, a galamb képében 
rászálló Lelket (pneuma). Az itt előkerülő 
szövegvariánsokat és a velük kapcsolatos 
részletkérdéseket nem tudjuk most tárgyal
ni. Mégis utalnunk kell arra, hogy milyen 
alapvető jelentőséget tulajdonít Pál Jézus 
megkeresztelése tényének. A Római levél 
proömiuma szerint Jézus Dávid fia volt test 
szerint (kata szarka), de a pneuma által Isten 
fia. 1,1-7. Jézus megkeresztelésének peri- 
kópája tehát nem kevesebbet akar elmonda
ni, minthogy a János által megígért Lélek 
birtokba vette a Názáretit, s ezt a tényt a 
mennyei szózat világosan proklamálja 
M k l.ll.  így, ü .  a Lélekkel felruházottban 
leli Isten a kedvét. Jézus pedig mostmár 
hordozója az Isten Lelkének.

c. Ehhez képest azért semmi rendkívüli 
újat nem mond a megkísértés története, 
1,12-13. Régi tradíciója van annak, hogy az 
Isten kiválasztott embere, pl. prófétája „ki
vettetik” (ekballein) a pusztába (erémosz), 
amely vallástörténetileg az Istentől elha- 
gyatottság próbahelye, de egyúttal a külö
nös kinyilatkoztatások, teofániák színtere 
is. Jézus is próbára tétetik, hogy méltó a 
Lélekre, s a gonoszság fejedelme, a Sátán 
hajtja ezt végre rajta. Isten azonban az an
gyalait bocsátja rendelkezésre, hogy meg
őrizzék őt. Kapcsolatok és párhuzamok a 
40-es számhoz, a vadállatokhoz, az angya
lokhoz bőven adódnak az Ótestámentum- 
ból, ezekre nem térünk most ki. A kép mon
danivalója azonban világos: a pusztába Ki
vetett különös isteni kinyilatkoztatásban 
részesül a Lélek által, s ennek továbbadása 
lesz tulajdonképpen az egész munkája.

Az elmondottak után nem meglepő, 
hogyha ez a Lélekhordozó szentnek és sért- 
heteüermek tartja az Isten rá kiáradt Lelkét, 
annyira, hogy szerinte ennek a Léleknek a 
káromlása istenkáromlás (blaszfémia) s 
mint ilyen, megbocsáthatatlan bűnt jelent, 
3,29.

d. Ezzel a kör tulajdonképpen bezárul 
és meglehetősen egységes képet alkot. 
Márk Jézust nem kisebbnek, mint pneuma
tikusnak, eksztatikusnak, a PNEUMA hatá
sára, annak birtokában működő, Istentől 
megragadott személynek tartja. ALélek bir
tokába csodálatos, direkt kinyilatkoztatás 
útján jutott. Ez a Lélek „megszállta” őt, erőt 
vett rajta. Csodái csak általa lehetségesek, 
miközben fennáll a félreértés veszélye is: 
még saját családja is betegesnek tartja „ma
gánkívüliségét”, eksztázisát!

Mindennek elhallgatása szükségszerű
en Jézus képének meghamisításához kell 
vezessen. Vallástörténetileg nézve, Jézus 
osztj a minden idők valamennyi nazúr-ja, ná- 
bija, prófétája, lelki vezetője sorsát: sema

170



tikus elemek beszélik el a kiválasztását, a 
felhatalmazását és a kibocsátását. E sémá
kon belül is nyomatékos hangsúly jut a 
felismerésnek: Jézust Isten Lelke tette Isten 
fiává, a Lélek eszközévé és hordozójává 
(v.ö. Róml,4.).

Meg sem lepődhetünk azért azon, hogy 
ebben a Márk  előtti tradícióból átvett 
anyagban az Isten Lelke négy, hangsúlyo
zott előfordulási helyével szemben a „tisz
tátalan lélek” ugyancsak négyszeri említése 
is szerepel. Bár nehéz egyességre jutni afe
lől,hogy Mk 1,21-39-bőlmi a Tradicionális 
anyag és mi vezethető vissza Mk szerkesz- 
tői munkájára, mégis csak a vallástörténeti 
elemek ignorálása mondathatja azt, hogy a 
27.v. kérdése egyszerűen csak így hangoz
hatott: Kicsoda ez? (Pesch).

Jézus rögtön a működése elején, Kafar- 
naumban találkozik valakivel, aki „a go
nosz lélek foglya” (en pneumati akatartú). 
Máté a párhuzamos helyen sok gonosz lé
lekről beszél, amelyet M k1,34+39. aztán 
sommás összefoglalásként hoz. Ennek 
alapján elmondhatjuk, hogy amiképpen 
1,15 Jézus mondanivalójának tömör prog
ramszerű összefoglalása, ugyanúgy foglalja 
össze a mondat Jézus működése lényegét: 
elment és prédikált a galileai zsinagógák
ban és démonokat űzött ki, 1,39. A párhu
zamosság, ÜL a kettő ellentéte hangsúlyo
zása világos.

Isten királysága hirdetése szinte „felté
telezi” a démonok munkáját, s a feladat 
azok legyőzése. Ahogy ez még később is 
elvenen élt a keresztyén gyülekezetek ha
gyományában: Azért jelent meg a Istennek 
Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. lJn l. 
Jn3,8. Ezel a mondatával a gyülekezet csak 
Jézus szavait visszhangozta: Láttam a Sá
tánt, villámként lehullani az égből. Luk. 
10.18. Vagy János szerint: most hajítják ki 
a világ Fejedelmét, Ján. 12,31. Az Apoka
lipszisben pedig a nevei felsorolását is meg
találhatjuk: a hatalmas sárkány, ősi (archa- 
iosz) kígyó, diabolos, Satanas, az ökuméne 
hatalmas szédítője. ApCsel 12,9.

Amikor a megszállott ember Jézussal 
találkozik, „szaggatja” őt a tisztátalan lélek 
és ráordít Jézusra. Felismeri őt, mégpedig, 
mint az „Isten Szentjét”. 1,23K. Ez a kife
jezés köztudomásúlag csak Jn 6,69 hitval
lásában fordul elő. Nyilván ősi hagyomány
anyagból származik. Véleményem szerint a 
Schweizer és Gartner által vizsgált össze
függések a nazireios-nazóraios kérdésről 
ugyanúgy nem hoztak semmi újat, akárcsak 
utalások Kumránra és a Pátriárkák Testa
mentumára. Az Isten szentje az, akit Isten 
magának különített el (a kábód eredeti je
lentésének megfelelően), mégpedig abból a 
világból, amely különben a profánnak, sőt 
a gonosznak a hatalma alá tartozik. A dé
mon kijelenti, hogy Jézussal semmi közös
séget nem vállal, hiszen az egy egészen más 
szférába való, s védekezik ellene. Hogy 
milyen természetű a védekezés, azt az itt 
használt kifejezések mutatják. Minde
nekelőtt egy a mágiából ismert fordulattal 
kiált: mi közöm(ünk) hozzád! 5,7. Ez az 
Otestámentumból is ismert mondat 
Bir.11.12. 2 Sáml6,10. Védekezés a külső 
veszedelem ellen. Nem akarnak a tisztáta

lan lelkek Jézussal közösséget, hiszen érzik, 
hogy az a vesztüket jelentené (ezért lenne 
jobb a mondat értelemszerű fordítása így: 
semmi közünk hozzád, Jézus. Bauemfind 
már 1927-ben fölhívta a figyelmet egy va
rázslásokat tartalmazó papirusz hasonló 
mondatára: Ismerlek, Hermés, (tudom) ki 
vagy és honnan való vagy. Bauemfeind el 
is mondja, hogy kicsoda Jézus Krisztus: az 
Isten Szentje. Ezzel, mindenekelőtt a mági
kus gondolkozás legfontosabb vonását bi
zonyítja: akinek anevét tudom, az a kezem
ben van, afölött rendikezem és uralkodom, 
s azt le is győzhetem. Barlangfreskókon 
ugyanezt a „megismerést”' szolgálja a va
dász által elejtendő állat kiábrázolása, csak
úgy, mint a modem pszichoterápiában a 
félelem okozójának a tudatosítása és .m eg
rajzolása”.

Nyilván ekkor lesz a köriilállók számá
ra világos, hogy Jézusban a magasságos 
Isten exúziája, hatalma jelent meg! Ahol Ő 
van, az szent hely, s ha ő dolgozik, még a 
gonosz lelkek sem tudnak ellenállni neki, 
hanem kénytelenek engedni. Rémület fogja 
el azért őket -  letambétésan -  ennek halla
tán és láttán (allé gerieten in Schrecken, 
Gnilka).

Mk számára annyira fontos az exúzia 
kérdése, hogy 1,21-39-ben hatszor említi és 
variálja. Még a 32-34.versek a legfontosab 
szakasz ebből a szempontból.

Hogy a gonosz lelkek veszélyesek, azt 
nem csak egy korabeli zsidó szekta tanította 
(1QS ffl.24.) Tulajdonképpen az ő  közre
működésükre vezettek vissza minden meg
szállottságot, testi gyengeséget, sőt a beteg
ség bizonyos fajtáit is. Ezért hozzák ki itt a 
városkapu elé mind a szenvedőket, mert az 
őket megrontó erőket csak a Lélek birtoko
sa győzheti le, amennyiben „kiűzi” őket 
Kiűzésükre egyedül az Isten Szentje 
l,24.jogosult. Ezt Mk (és Lk. a Mk-tól át
vett anyagban, 4,31-44) az epitasszein igé
vel fejezi ki. Már a tasszein is ellentmondást 
nem tűrő elrendelést, parancsolást jelent, 
amit csak megerősít az epi-igekötő (ApCsel 
5,10.). Két hely kivételével -  ApCsel 23,2 
és Fii 8. -  csak a Mk anyagában fordul elő 
ez az ige. így van szó a királyi parancsról, 
hogy vágják le Keresztelő fejét, Mk 6,27., 
valamint Jézus továbbadandó parancsáról, 
hogy az ötezer ember a fűre telepedjék le, 
6,39. Különben azonban csak az ördögűzési 
perikópákban fordul elő ez az ige: Mk 1.27; 
Lk 4,36; Mk 9,25. Lk 8,31. A Lélek birto
kosának van tehát csak hatalma, hogy a 
tiszátalan lelkek kénytelenek engedelmes
kedni neki., 1,27. Szava hatalmi szó, senki 
nem állhat neki ellent.

Mk 3,30 tükrözi Jézus ellenfelei érvelé
sét: azt állítják, hogy a gonosz lélek őt száll
ta meg, s egyáltalán nincs hatalma arra, 
hogy másokat megszabadítson tőle. Való
színű, hogy ez a márki mondat a zsidó-ke
resztyén polémia szótárából való. Mégis 
lényeges tudnunk, hogy ez a korai polémia 
tulajdonképpen nem is a messiás-kérdésen 
lobbant föl, hanem már jóval előbb és mé
lyebben. S hogy ez mennyire fotósnak tar
tott kérdés volt keresztyén körökben is, azt 
mutatja a Lélek káromlásáról szóló, ide be
szőtt, jézusi mondat is, 3,28.

A je ruzsá lem i
írástudó-kü ldö ttség  m egjelenése

Mk 6,2 közli a Jézus környezetét való
színűleg leginkább nyugtalanító kérdést: 
poten tútó tauta, azaz honnan veszi ez eze
ket? Akérdés nyilván nemcsak Mk kompo
zíciójában a csodatettek felirata, hanem a 
régi hagyományból származik. Meglehet, 
hogy a kérdés, éppen azért került bele a 
názáreti perikópába, mert ott volt logikusan 
a legjobban elhelyezhető. Mindenképpen 
fejtörést keltett Jézus családjának és isme
r te in e k  okozzon, hogy 19 miközben a 
származását tudták -  ács, Mária fia (csak 
Mk 6,3-ban Lukácsnál József fia, 4,22. kü
lönben csak így: anyja Mária Mtl,16. 18. 
13.5 Lk 2,34.), Júdás, Simon és a közelebb
ről meg nem nevezett nővérek testvére -  
nem ismerték dünamiszának és szófiájának 
eredetét. Megfoghatatlan volt előttük tehát 
a tulajdonképpeni titka. Sőt a családja -  
ezen felül még -  kínosnak érezhette Jézus 
föllépését és működését. Valószínűleg min
dent meg is tett a család, hogy Jézus ne 
szerepeljen többé. Már hazaérkezése is 
nyugatalanságot váltott ki a családjából. 
Csak megjegyezzük, hgoy meglepő az a 
gondatlanság, amellyel az írásmagyarázók 
a hoj pár autó-n a tanítványi kört értik. Hogy 
lenne elképzelhető, hogy tanítványai egzal- 
táltak és hogy ők mondják róla, hogy magán 
kívül van? De különben is 6,4 külön hang
súlyozottan mondja „és a saját házában”, s 
itt az „en té oikia autó” a családját kell 
jelentse.

A Jeruzsálemből jött követség érkezé
séről Mk 3,22 és 7,1 tudósít jelentéktelen 
szövegeltérésekkel. 3,22 szerint a .Jeruzsá
lemből alájött” írástudókról van szó. Jeru
zsálem 840m magasan fekszik a tenger 
szintje fölött, aki tehát elhagyja, mindig 
lemegy, leszáll, alászáll, mint ahogy a szen
vedésjövendölésekben is Jézus mindig Je
ruzsálembe való .felmenetelről” beszélt 
Mk 7,1. az írástudók közül való .néhány
ról” tud, akik a farizeusokkal társulva, Jé
zushoz panasszal mennek, ő k  a Jeruzsá
lemből jöttek.

Kétségkívül nem véletlenül jöttékről 
van szó. Ezt aláhúzza a két tudósítás is. Az 
elsőben a Jézust motiváló erők eredetét 
akarják kikutatni, a másodikban szóvá te
szik erőteljesen, hogy Jézus tanítványai bi
zonyos hagyományokat elhanyagolnak, ill. 
megsértenek. A jöttek grammateis, azaz az 
írásokat ismerő szakemberek. Olyanok te
hát, akikre legfelsőbb helyről rá lehet bízni 
a tanítás és életfolytatás szakszerű felül
vizsgálását.

A Jézus-korabeli zsidóság vallási rend
szerében az írástudók nem képeztek külön 
pártot, vagy pártfrakciót Nevük se ezt, ha
nem a foglalkozásukat hivatott kimutatni. 
Többségük azonban a farizeusok pártjának 
tagja volt: Mk 2,16. világos és szabatos 
fogalmazása is ezt igazolja, ugyancsak ezt 
húzza alá Lk11,45 is. Az írástudók nem 
voltak papok sem, inkább tanítók. Kötele
sek voltak a tórát úgy értelmezni, hogy az a 
mindenkori, aktuális helyzetre alkalmazha
tó legyen. Ennek voltak ők tulajdonképpen
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nagy mesterei, hiszen a tórában igen sok 
volt az általános érvényű tanítás, amelyet az 
egyes esetekre kellett alkalmazni tudni 
(Haggada). Feladatuk volt továbbá az Ifjú
ság törvénybeni oktatása, s már ez is felté
telezte az írásban való abszolút jártasságu
kat (Soferim). Harmadsorban a Halacha, 
azaz a Tórából levont jogi gyűjtemények 
ismeretében való jártasságuk miatt, bírósá
gi jogi ülnökök is voltak, (lásd Gamáliel 
tanácsa, ApCsel 5,34.)

Mivel a lakosság legnagyobb része ará
mul beszélt, szükséges volt tanítókra, akik 
a számára értheteüen bibliai nyelvet lefor
dítják. A farizeusok ezért helyeztek -  töb
bek között -  nagy súlyt a néppel való kap
csolatra, s szívesen látták soraikban az írás
tudókat. Nem minden farizeus volt tehát 
írástudó, de az írástudókat leginkább a fari
zeusok soraiban kell keresni, bár kisebb 
részük a szadduceusok pártjában talált ott
honra. Az írástudók Ezsdrást tekintették 
„ősüknek”, aki „írástudó volt, jártas Mózes 
törvényében” (Ezsd 7,6). Körülbelül a 
Makkabeus kortól szétvált az írástudók és a 
papok rendje, hiszen Ezsdrás még mind a 
kettő volt -  egy személyben. A papoktól 
eltérően, akik néha leereszkedtek a gojim- 
hoz, az idegenekhez, az írástudók ezt mere
ven elutasították. Szívesen neveztették ma
gukat rabbiknak és mint ilyenek, sok ezote
rikus tanítást ők fogalmaztak meg és 
terjesztettek el. Kr.u. 70-ig Jeruzsálemben 
volt a központjuk, ahol igen nagy hatalom
mal bírtak. Még a szinedriumon belül is 
saját frakciójuk volt. Jézusnak nem volt jó 
véleménye róluk és tanítványait óvta is tő
lük. A szinoptikusok súlyos listát közölnek 
arról, amit Jézus a szemükre vetett: 
M kl2,38-40. Mt 23,1-36. Lk 11,52 és 20- 
47.

A szinedrium feladatai közé tartozott a 
vallásos tanítás és élet fölötti felügyelet. 
Természetes, hogy ebben is nagyrészt az 
írástudók szaktudására és tekintélyére tá
maszkodott.

Bár voltak vidéken is, pl. Galileában, de 
általában a diaszpórában is, tudós farizeu
sok és rabbik, a fontosabb kérdésekben 
mégis a jeruzsálemiek voltak az illetékesek.

Jeruzsálemből jött tehát a küldöttség, 
hogy megvizsgálja a Jézus körüli esemé
nyeket, s főleg őt magát. Márk szemében ez 
a város minden rossz forrása. Ott ölik meg 
a Mestert, s ezért majd el kell pusztulnia. 
Felhatalmazottak kiküldése megfelelt kü
lönben is a rabbinátus gyakorlatának. Kül
döttségjárásról gyakran olvasunk az Újtes- 
támentumbanis. Saulusajeruzsálemiekkö- 
veteként megy Damaszkuszba ACsel 
9,1-2., hogy ott Krisztus tanítványait el
pusztítsa. A követség küldésének gyakorla
tát az őskeresztyénség is átvette. Pétert és 
Jánost leküldték Samáriába, hogy Fülöp 
munkáját vizsgálják felül, ApCsel 8,14. -  
Jeruzsálemből jönnek próféták követségbe 
Antióchiába, ApCsel 11,27, Saulus és Bar
nabás a Szentlélek követeiként megy Ap
Csel 13,4., amikor pedig az antióchiai ele
ven munka híre eljut Jeruzsálembe, Barna
bást küldik el az apsotolok, hogy nézzen 
széjjel, ApCsel 11,22. Pál és Barnabás az 
antiochiaiaknak számol be kiküdletéséről,

ApCsel 14,27. Lukács Júdeából lejött zsi- 
dózókról is tudósít, ApCsel.15.1. majd Pál, 
Barnabás és Silás fontos követjárásról az 
apostoli konvent döntései ügyében, Ap
Csel. 15,22.

Mk 3,8. szerint jeruzsálemiek és júdea- 
iak is voltak Jézus követői között Nyilván
való tehát, hogy működésének hamarosan 
hírét vették a szinedriumban is. írástudó 
küldöttség elküldése volt a következmény.

A kü ldö ttség  fe lada ta
1. A küldöttség nyilván alaposan a dol

gok végére akar járni. Elszórt igék -  
Mkl,22. 11,28. mutatják, hogy a forrást 
szeretnék fölfedni, amelyből Jézus merít. A 
népies mondat mögött -  poten tútó tauta -  
ez a vágy rejlik. Meg kell tudniok, hogy 
van-e megbízója? Kinek a megbízásából 
cselekszik? Ki adott neki exúziát, teljhatal
mat, kiie hivatkozik? Mk szerint ez nem a 
galileiak kérdése, hiszen Jézus már bemu
tatkozott a zsinagógájukban, mint tanító. 
Hallottak a csodáiról is, amelyeket Isten 
erejével hajtott végre. Az írástudók kérdése 
ez, s hogy ki áll a vizsgálandó mögött, s ezt 
annak igazolnia kell.

2. Jézus belemegy ebbe a vitába, s nem 
tér ki a kérdés elől. M kl 1,27-33. Valószínű
leg a 11,28-30. versek tudósítanak erről a 
vitáról a leghitelesebben. A szakasz felépí
tése megfelel a szokványos zsidó vitastílus
nak, amelynek ez a sémája: a.) kérdésre 
ellenkérdés jön, b.) az ellenkérdés amolyan 
ajánlatot tesz az ellenfélnek, hogy benne 
valami pozitivet találjon, amit maga is he
lyeselhet, c.) az igenlés érvényét ügyesen a 
maga javára is kiterjeszti, s ezzel tulajdon
képpen győz. -  Itt is ugyanez játszódik le és 
ezért az ellenfelek hamaros elnémulása. 
Voltaképpen maguk vallották be így, hogy 
Jézusnak ugyanolyan mennyei megbízatá
sa van, mint Keresztelőnek volt. Ha figye
lembe vesszük, hogy „uranois” az istennév 
körülírása, akkor a válasz még vüágosabb: 
Jézus a teljhatalmát közvetlenül Istentől 
kapta.

3. Mk 11,27-33 vitája ezért alapvetően 
fontos, különösen, ha Jézus érvelésének 
módját figyeljük, de a perikópa azért is 
lényeges, mert az Újtestámentumban való
színűleg ez az egyetlen hely, ahol Jézus a 
saját megkeresztelésére reflektál. Ezért is 
nyom minden érve súlyosabban a latban. A 
vitapartnerek se tudják tagadni János külde
tésének mennyei voltát, azaz azt, hogy az az 
Istentől van. Viszont ugyanez a János mű
ködött közre akkor is, amikor Jézus része
sült a keresztségben. M kl,9-11 szerint ak
kor hármas esemény történt: Isten nyilat
koztatta ki magát neki (megnyílt az ég), 
Szendéikét árasztotta rá (a galamb képében 
lebegett), s a fiúságban nyert megerősítést 
(te vagy az én szerelmes fiam). Vallástörté
neti szempontból Jézussal itt mindaz meg
történt, ami egy pneumatikus, egy nazir 
beavatásának elengedhetetlen feltétele.

Jézus tehát pneumatikus, a Lélektől 
„megszállott” lett. Az Úrnak Lelke van én- 
rajtam! -  mondhatta magáról, Lk 4! -  Igen 
ám, de pneumatikussá nem magától lesz, az 
ember, valaki föl kell erre készítse, aki a

saját birtokában levőLélekből adhatna neki 
részt. Num 11,16-30 szerint Mózes a 70 pró
fétának adott a Lélekből, Elizeus pedig azt 
Illéstől kapta meg, 2 Kir 2,1-15. Ki más 
lehetett a Lélek továbbadója Jézus eseté
ben, mint Keresztelő János? Ha pedig ez így 
van, akkor Jézus Jánostól kapta a Lelket, 
János Lelke él benne tovább. Ez pedig ket
tős veszélyt rejthet magában, -  s itt a kül
döttek első feladata. Meg kell vizsgálniok, 
hogy nem a halott Jánost támasztotta-e föl 
Jézus a halálból? Mert akkor Heródes félel
me jogosult, sőt megöletésének terve is (Lk 
13,31.)—Vagy pedig Jézus ennek amennyei 
hatalmú, de láb alól eltett Jánosnak a köve
te, angelosza, Ex 23,20 értelmében: íme, 
elküldöm az én angyalomat Amikor meg
kereszteltette magát Jézus Jánossal, ezzel 
közveüenül az Isten országába került, hi
szen nyilván János titokzatos tudásának is 
birotkába jutott Ezért mondhatta Jézus jog
gal Jánosról, hogy az „asszonytól szülöttek 
között” senki se nagyobb, mint János 
( M tll . l l . ) .

4. Hogy Jézus egzorcizmussal foglalko
zott-e, az volt a küldöttség második meg
vizsgálandó feladata. Első ellenvetésük az, 
hogy ez nem lehet tiszta ügy. Ezért az érve
lés: amit Jézus (és mások is) Isten Lelkének 
tartanak, az ti.  a Beélzebúl lelke. Tekinté
lyes kéziratok szerint Beel- vagy Baalze- 
búlról van szó. Beélzebúl (vagy Bélzebúl az 
ekroni légyisten (2 Kir 1.) Beélzebúl-t pedig 
„trágya-vagy szemétistennek” kellene for
dítani. Mindkettő az „égi ház urát” jelenti, 
s ez az ördög fedőneve.

Ezt a vádat kibővíti a második: Bélze- 
búl-lal karöltve űzi ki az ördögöket. E kettős 
vád három szempontból igen nagy hordere
jű:

a. Ha azt mondj ák, hogy Jézusnak „Bél- 
zebúl”-ja van, akkor ezzel minden idők hit
hű zsidóinak rémálmát sikerül újra fölidéz
ni. Az ekroni istenség a honfoglalás előtti 
vallási állapotokra utal vissza, amelyektől a 
bevándorlókat mindig is intették és óvták. 
Ne keveredjenek azokkal, akik Kánaán pri
mitív istenségeinek hódoltak! A Bírák 
könyve stereotip „bűnbeesései” a kánaáni 
kultuszokba beleszerető zsidókról örök em- 
lékeztetést jelentettek. Csak, ha a nép el
hagyta Astartét, Aserát, Samast, Dagónt és 
a többi vallási .maradványt” (amelyeket 
különben a zsidóknak mindmáig soha nem 
sikerült végleg kiirtania!), akkor ígérte meg 
nekik kegyelmét az Úr. Ha tehát a jeruzsá- 
lemi küldöttség Jézusra azt bizonyíthatja rá, 
hogy annak Bélzebúlja van, akkor itt rögtön 
gyökerénél ragadhatja meg a bajt. Jézus 
tehát nem más, mint aki az izraeli monote- 
ista vallást kanaánizálni akarja. S akkor ez 
visszaesést jelent a legsötétebb pogány kor
ba! A kánaáni pantheon egyik urával a szö
vetkezés azt jelenti, hogy az frontális táma
dás a Jahve-hit és kultusz ellen. Ezért vi
szont súlyos büntetés jár!

Ez a vád nyilván, különben is, mindig 
ott volt a levegőben, mindenütt, ahol Jé
zus megfordult és hivatalosokkal találko
zott. Erre mutat nemcsak a szinoptikusok 
jelentése Jézusnak Bélzebúl általi meg
szállottságáról. De ezt húzza alá nagyon 
nyomatétékosan János egyik eddig igen
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kevés figyelemre méltatott tudósítása is 
8,37-59-ben (v.ö.7,20; 10-20k.). Hagyjuk 
most figyelmen kívül azt, hogy mikor és 
hol játszódhatott le ez a v:tabeszéd, 8,12- 
59! Ha ténylegesen Jézusnak első jeru- 
zsálemi látogatása alkalmából, akkor 
meglepő bizonyság ez amellett, hogy Jé
zus milyen korán védekezésre kény
szerült éppen ez ellen a vád ellen. S tette 
azt igen radikálisan, ellenfelei vele szem
ben táplált ellenszenvét nem igen csök
kentve. S amennyiben 8,59 rövid meg
jegyzése ilyen összefüggésben is a he
lyén van, akkor -  hivatalos megvádolását 
és megbüntetését messze megelőzve -  el
lenfelei már itt is érettnek tartották a 
helyzetet arra, hogy a vox populinak en
gedelmeskedve meglincseljék. De még 
nagyobb súllyal esik latba ez a tudósítás, 
amennyiben ez a szenvedélyes hangvéte
lű vita a megfeszítésével végződött jeru- 
zsálemi tartózkodása idején játszódott le.

Jn 8,12 hozza, mintegy nyitányként, 
Jézus egyik logionját, amelyben a vilá
gosságról van szó. János vitafelépítő gya
korlatának megfelelően ez gyakran elő
forduló eset. Itt is lényeges, hogy a vilá
gosság és a (gyakorlati!) sötétség kérdése 
kerül a középpontba. Ebben az összefüg
gésben hangzik el a vád, hogy Jézus ön
magát kinevezett felelőtlennek tekinten
dő. Erre Jézus atyjára hivatkozik, mint 
egyetlen legitimáló tényezőre. Az „atya” 
szó rendkívül éles reakciót vált ki a vita
partnerekből, miután Jézus szemükre ve
ti, hogy mivel ezt az Atyát sem ismerik, 
hogy is ismerhetnék meg Ő t magát, aki
nek megismerése az Atya ismeretének el
engedhetetlen feltétele.

A helyzet egyre élesebb, mert Jézus 
bejelenti atyjához való visszatérését, ami 
azt a következményt vonja majd maga 
után, hogy vitázó ellenfelei „bűneikben 
halnak meg” (t.i. nélküle). Ezzel az érve
léssel átmenetileg sikere is van, de újra 
megromlik a helyzet, amikor elmondja, 
hogy aki a bűnt teszi, annak azzal a szolgája 
lesz, s csak ő ,  a Fiú szabadíthatja meg 
ebből a szolgaságból. A fiúságról szóló 
vitában belekerül az „Ábrahám fiai” ké
nyes témája, amit Jézus formálisan elismer, 
de a tartalmát tagadja. Szerinte ellenfelei a 
diabolosztól származnak, amit azzal bizo- 
nyítnak legvilágosabban, hogy az Ő beszé
deit nem hallgatják meg (mivel Ő nincs az 
ördögtől). A vita itt éri el a tetőfokát, ami
kor az ellenfelei ezzel bebizonyítottnak lát
ják -  már korábbi? -  véleményüket: „nem 
jól mondjuk mi, hogy samáriai vagy és 
daimónion echeis”? (v.ö. Jn. 10,20: „dai- 
mónion echei kai mainetaimit hallgattok 
rá? Mások azt mondták: nem egy démoni- 
zált beszédei ezek, lehetetlen, hogy dé- 
món(izált ember) megnyissa a vak szeme
it.”!!!

Mind a három helyen arról van tehát 
szó, hogy Jézus démonikus ember-e vagy 
sem? A közvéleményben vagy legalábbis a 
hivatalos közvéleményben erősen tartja

magát Jézus „démonizáltságának” hite. 
Ezzel szemben a nép hangját látszik tük
rözni az ellenvetés: nem démonizált ember 
ez, hiszen, aki démonok szolgálatában áll, 
az nem képes egy vakon született szemeit 
megnyitni. Ez ellentmondana a teremtő-is- 
ten-hitnek.

Utóbbi érvelés logikus. A tannaita írás
magyarázat szerint, a démonoknak az a 
feladata, hogy az emberek testében kárt 
tegyenek, őket betegséggel verjék meg. 
Pontosan az ellenkezőjét tette viszont Jé
zus, amikor az embereknek visszaadta az 
egészségét. A vakon születettet is úgy meg
gyógyította, hogy restaurálta sohanemvolt 
állapotát: megnyitotta a szemeit.

A mi összefüggésünkben még igen 
fontosnak látszik a másik vád kettőssége is: 
samáriai vagy és démonikus. Itt igen nyo
matékos a „samáriai” név. Azt jelenti, aki 
Izraél kultüszközösségén kívüli. A samá- 
riaiak lenézésének egyik oka azok szinkre
tizmusa volt: hajlottak arra, hogy a Jahve- 
hitet összkeverjék kánaáni elemekkel. 
Ezért nem ismerhették el a zsidók soha a 
sichem-i, egyébként rigorózus tóra-tiszte
letet, mint ahogy bálványimádásnak minő- 
sítettéka samáriai Garizim-hegyi kultuszát 
is. Amikor tehát Jézust samáriainak bélye
gezik meg ellenfelei, akkor ez „vidékit” 
jelent, azaz olyat, aki egyik, Jeruzsálemen 
kívüli kultuszhoz -ebben azesetben a sa- 
máriaihoz -  tartozik. Egy szinten áll tehát 
azokkal a kultuszokkal, amelyektől Jahve 
papjai ősidők óta óvták a zsidókat, legin
kább váltakozó sikerrel (5 Móz 18,9. 1 Kir 
14,22-24. Hós 4,12-14.)

Jézus igényt tart arra, hogy Fiúnak is
merjék el: neki bejárása van az Isten házá
hoz, oda megy „helyet készítem” az övéi
nek (Jn 14,6.) Ugyanezt hivatott bizo
nyítani kereszteléskori felmerülése a 
vízből, valamint a halálból való feltámadá
sa képe is (v.ö.Róm.6.), a megkísérlése 
(bojt, kenyér, hatalom, mint a kiválasztott
ság ismertető jelei), a megdicsőülése (kap
csolatba kerül a mennyei alakokkal, akik 
Izráel sorsát döntően befolyásolták). Ezért 
Isten pneumatikus fia Ő, s jogot formál 
népe további sorsának döntő alakítására.

Ezzel az igényével Jézus azonban csak 
szaporította a követeknél a saját bűnlajs- 
tromát. Föltehető, hogy a küldöttek a lévita 
tradicó emberei, akik ismerték a „sionesz 
katológiát”. Eszerint az eszkatonban erő
sen áll majd Sion hegye és hozzá seregle
nek a pogányok mind, a prófétai ígéretnek 
megfelelően. Ott jelenik majd meg a meg
váltás. Ezt az aktivitását a Sión hegye a 
rajta űzött igazi „istenimádat”-nak köszön
heti majd, amelynek aktőrjei a kultuszt ce
lebráló papok. Ez a kultusz azért olyan 
vonzó és fontos, mert hiszen a mennyeinek 
a pontos mása. Ez a pontosan és a szabá
lyoknak kínosan megfelelő kultusz garan
tálja egyedül a sekinát, az Isten jelenlétét. 
A kultusz bemutatása kozmikus jelentősé
gű, amelyben a pap bizonyos angyal-sáli- 
ách-szerepet tölt be. Ő a követ, aki az Úr 
útját a templomba, azaz a templomi kul
tuszba egyengeti, ahogy azt Malakiás meg
jövendölte (3,2), hogy tökéletes legyen

mind a bemutatandó áldozat (3,3), de maga 
a kultuszközösség is (3,5).

Formálisan ezt a tradíciót Qumránba is 
átplántálták, hiszen az esszénusok nem a 
kultusz, hanem annak jeruzsálemi, romlott 
formája miatt vonultak ki a pusztába. A 
holttengeri szerzetesek -  más motivációval 
-  ugyanúgy a jeruzsálemi kultusz konkur- 
rensének érezték magukat, akárcsak a sa- 
máriaiak a Garizim-hegyi istentisztelettel 
(Jn 4.). Az evangéliumok egységesen kép
viselik azt az álláspontot, hogy Jézus nem 
volt barátja ennek a tradíciónak. A temp
lomtisztítási perikópák tanúsítják, hogy Jé
zus tervében szerepelt az „Isten háza” meg
tisztítása és reformálása. A jánosi tradíció 
pedig tud arról, hogy Jézus helyüeg relati- 
vizálta az istenimádást, tehát a kultusszal a 
„lélekben” történőt állította vele szembe 
(Jn 4,20-23.) Ami ugyan nem valami spiri- 
tualista istenimádást jelent, de kétségkívül 
kultuszt, amely az egész élet összefüggésé
ben” lélek és valóság.”

Nos, ennek a várható viharnak elősze
lét érezték meg a küldöttek is. Félnek, hogy 
Jézus ezt a kultusztradíciót akarja aláásni. 
Ha maga igényli a „Fiú” címet, akkor a 
papokat akarja fölöslegessé tenni, de a kul
tuszt, mint olyat is, egyáltalán. Talán nem 
is olyan téves az említett jeruzsálemi szim
póziumnak az a megfigyelése, hogy a szen
vedéstörténetben nincs szó már a farizeu
sokról, akiket különben az evangéliumok 
Jézus ellenfeleiként ábrázolnak, azonban 
annál inkább a templomkatonaságról és 
személyzetről. Ővelük gyűlhetett meg a 
templomtisztító Jézus baja mindenekelőtt, 
s a főpap ezért küldi Őt Pilátushoz, nyilván 
haragjában, Pilátus pedig ahhoz a Heródes- 
hez, aki a Johannes redivivus rémképe mi
att különben is fél vagy legalábbis tart tőle, 
még, ha Lukács szerint csak „produkáltat- 
ni” akarja őt maga előtt (Lk.23,8.).

A küldöttek a virágzó templomi kul
tusz hátteréből jönnek. Ez a kultusz nagy on 
is el tudja képzelni az eszehatont akármi
féle Messiás, de nem a kultusz nélkül! S ha 
Jézus szerint "kő kövön nem marad” a 
jeruzsálemi templomból, ezt mindenáron 
meg kell akadályozni. Ha pedig Jézus fiúi 
igényeket táplál, akkor kozmikus zavart 
idéz elő. Veszélyezteti nemcsak a kultuszt, 
de a kozmikus harmóniát is. A demonoló- 
gia világát akarja a sioneszkatológia helyé
re tenni: Bézebúllal szövetkezik inkább, 
minthogy a jeruzsálemi kultuszközösségbe 
épülne bele, s a Sion, mint a mennyei kul
tusz mása, köré sereglő népek jövetelére 
várna.

Jézus nemcsak, hogy visszautasítja 
ezt a cinkossági vádat, hanem ki is jelen
ti, hogy az általa bírt vagy képviselt Lé
lek kétségbevonása blaszfémia, azaz az 
istenkáromlás bűnét meríti ki.

Mindéképpen hozzátartozik ezért Mk 
3,28-30 a Jézus ellen emelt korai vád 
tárgyalásához.

Gémes István
Bietigheim -  NSzK
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Kitekintés az ökumené világába

Canberra 1991
I. A teremtés teológiája: Kihívás korunk számára

(Kivonatosan közöljük az I.szekció jelentését)
A. Bevezetés
1. A mindenség ha tá rta lan  titokza

tossága, a  terem tésnek és drága boly
gónknak szépsége és nagyszerűsége Is
ten  dicsőségének kifejezése. Valljuk, 
hogy a  Szenthárom ság Isten  m inden 
élet eredete. A Szentlélek, akihez ennek 
a  nagygyűlésnek a  tém ájával im ádko
zunk, Isten m indenütt jelenlévő élet- 
energiájának kifejezője, és a r ra  em lé
keztet, hogy m inden teljesen Istentől 
filgg. M inden Jézus K risztus á ltal jö tt 
létre és benne ju t  teljességre Isten  te 
remtése. K risztus keresztje és feltám a
dása által kapjuk m eg az t a  bizonyossá
got,hogy az egész terem tés megújul. Is
tennel m inden és m indenki K risztusban 
engesztelődik ki, és a  Lélek á ltal kezdjük 
Isten jövőjét m egtapasztalni.

A  Lélek isteni je lenléte a  terem tés
ben összeköt bennünket em bereket m in
den te rem te tt élettel. Isten  előtt számot 
kell adnunk  az életnek ezért a  közössé
géért. A  szám adás különféle képekben 
ju t  kifejezésre: szolga, megbízott, építő 
és megőrző, a  terem tés papja, gyarapító, 
a  terem tésben résztvevő, ezek a  felada
tok együttérzést és szerénységet köve
telnek, respek tust és tiszteletet.

3. B ár Isten  a  Földet a  szeretetnek 
egyszerű te tte  által hozta létre a  sem m i
ből, a  Lélek sohasem  hagyta el és nem  
szűnt m eg az t fenntartan i, m égis ve
szélyben van m a a  föld, melyen élünk. A 
terem tés sóhajtozik és m inden részben 
rem eg az em ber viselkedése m iatt. 
(Rm.8,22.) A term észet egyensúlya fel
b o ru lt H itünk  ham is értelmezéséből fa
kadóan, közös és egyéni hibák folytán mi 
is részesei vagyunk a  rombolási folya
m atnak, ahelyett, hogy a  bűnbánatban 
vennénk részt, m elyet Isten  vár az em 
bertől.

4. Bibliai értelm ezés szerin t a  ve
szély és rombolás korunknak azok a  je 
lei, am elyek bűnbána tra  hívnak, és arra , 
hogy viszonyunkat Istenhez és az egész 
te rem te tt világhoz új alapokra helyez
zük. K orunknak jellemző jele a  bolygó, 
am ely veszélyben van. Isten  visszahív 
bennünket, hogy a  Lélekhez esedezzünk 
életünk m egú jítá sáé rt Ezen a  nagygyű
lésen ism ét elkötelezzük m agunkat a r 
ra , hogy közösségként éljünk és a  terem 
téssel gondosan bánjunk.

5. Ahhoz, hogy felelősségünket felis
m erjük, tisztában kell lennünk avval, 
hogy milyen az a  válság, melyben va
gyunk. A m ai nemzetközi helyzetben 
ké t problémával állunk szemben:

a. ) a  világm éretű társadalm i igazsá
gosság válsága,

b. ) a  világm éretű ökológiai, környe
zeti válság.

H a helyre akarjuk  állítani az igazsá
gosságot, új lehetőségeket kell ta lá l

nunk  arra, hogy bevonjuk az egész te 
rem te tt világot, földet, vizet, levegőt, az 
em bert, növényeket és m ás létezőt. Az új 
elképzelésben egyesíteni kell a  m a még 
egymástól független gazdasági, tá rsa 
dalmi, környezeti, politikai és szellemi 
szükségleteinket Ki kell fejeznünk, 
hogy társadalm i igazságosság az em be
riség szám ára csak az egész terem téssel 
szembeni igazságosság ég felelősség ál
tal valósulhat meg. A társadalm i igazsá
gosságot nem  lehet elválasztani egy 
egészségesebb környezet igényétől, s egy 
életképes, megóvott környezet előfelté
tele a  társadalm i igazságosságnak. Az 
igazság m a  m egoszthatatlan, nem csak 
teológiai meggyőződésben, hanem  a  gya
korlatban is. A biblikus igazságfogalom 
felismeri an n ak  szükségét, hogy az 
egész terem tésben egészséges viszonyok 
legyenek, ez az értelm ezés segít m egta
lálni a  kapcsolatot szegénység, tehe te t
lenség, társadalm i konfliktusok és kör
nyezeti károk közö tt

6. Jelenleg azonban végső veszély
ben élünk. Első alkalom mal fenyegeti az 
em ber tevékenysége nem csak a  helyi 
környezeti viszonyokat, hanem  egész 
bolygónk term észeti egyensúlyát. A föld 
atm oszférájának felmelegedése veszé
lyezteti az em ber túlélését. M ás ténye
zők halm ozódása is  veszélyt je lent. Az 
ózonréteg lebomlása, a  term őtalaj tom- 
lása, erdők k iirtása, a  sivatag terjedése, 
a  fegyverkezés, elszennyeződés m ind 
olyan tényezők,melyek veszélyeztetnek 
bennünket. Az egész terem tés sebzett
nek, m egtörtnek tűnik. Ijesztő, hogy az 
ember, aki a  föld 14,5 m illiárd éves tö rté
netének utóbbi 80.000 évében je len t m eg 
az elm últ 200 év a la tt képes volt az élet 
alapfeltételeit veszélybe hozni bolygón
kon. Ennek oka az em ber kapzsisága, a  
kizsákm ányolás és olyan hazug gazda
sági rendszer, mely nem  veszi figyelem
be, hogy m inden társadalom  összefügg 
az egész világ ökológiai rendjével. Gaz
dasági rendszerek a  term észetet egysze
rű en  csak nyersanyagtartaléknak nézik 
és visszaélnek vele a  haszon érdekében.

7. A környezetrombolás sürgősen 
bűnbána tra  kell hogy hívjon bennünket. 
Bibliai alapokon új önism eretre van 
szükségünk és m eg kell ta lá lnunk  a  te 
rem te tt világhoz való új viszonyunkat. A 
jelen  társadalm i és ökológiai válságok 
olyan jövő felé vezetnek, mely komoly 
szenvedést fog jelenteni az em bernek és 
term észetnek egyaránt. Szüntelenül 
hangzania kell im ádságunknak: „Élet 
adója -  ta rtsd  m eg terem tésedet”.

B. Ú tban a terem tés mélyebb
megértése felé
8. Miközben evvel az im dásággal fog

lakoztunk „Élet adója -  ta rtsd  m eg te 
rem tésedet” ennek értelm ében közös

perspektívákat fedezünk fel.
9. M ind az Ó m ind az Új szövetség 

lényeges igazságokat fed fel a  teremtés
ről és az em bernek a  terem téshez való 
viszonyáról. Isten m inden létezőnek a 
terem tője -  és lá tta  Isten, hogy minden 
igen jó. (l.Móz.1. és l.T im  4,4.) Isten 
Lelke állandóan fenn tartja  és megújítja 
a  földet (Zsolt.104) A Szentírás az t tan ít
ja , hogy Isten  az em bert a  föld porából 
sa já t képére terem tette , s az élet lelkét 
lehelte bele. (l.Móz.1.) E nnek a  ténynek 
tükröződnie kell bennünk a  természet 
irán ti gondoskodásban és annak  védel
mében. Az em ber egyszerre terem tett 
lény és Isten  megbízottja, sáfára. Az em 
ber a  föld megművelésének és megőrzé
sének feladatá t úgy kapta, m in t a  szelí
dek, akik  örökségül b íiják  a  fö ldet

10. A  bibliai terem téstörténet el
mondja, hogy az em ber lényeges része a 
terem tésnek és így különös felelőssége 
van irán ta. Ez a  viszony a  Teremtő, a 
terem te tt világ és az em ber között a 
szövetségekben ju t  kifejezésre Noétól 
kezdve és tovább a  zsidó népen á t  Az 
em ber bűnével megszegi a  szövetséget 
és a  te rem te tt világot rom lásba, szétsza
kadásba viszi. (Rm8,20) Gazdasági 
rendszereink és m ohóságunk a  romlás 
szélére ju tta ttá k  a  terem tést.

11. A Bilbia azonban a r ra  emlékez
tet, hogy Jézus K risztus megváltó tette 
nem csak az emberi élet, hanem  az egész 
m indenség m egújulását is jelenti. Ezért 
lehet m eg a  rem énységünk arra , hogy az 
az ígéret, amely a  szövetségeken keresz
tü l az egész világ felé hangzik el, betel
jesülhet. K risztusban az egész terem tés 
megszabadul a  szolgaságból Isten  fiai
nak  szabadságára. (Rm 8,21)

12. A keresztény élet teljességében a  
világ terem te tt dolgait Istennek aján l
ju k  fel, hogy azokat megszentelje és az ő 
országának kifejezésévé legyenek, ahol 
a k a ra ta  teljesül és a  terem tés az Ő nevét 
dicsőíti .  A szentségekben e világ elemeit 
használjuk, hogy a  Szenthárom ság Is
ten  jelenléte jusson kifejezésre. Ez a 
szentségszemlélet befolyásolja a  terem 
tés értelm ezését is. Nem  szabad elfelej
tenünk, hogy „az Úré a  föld, s annak  
teljessége” (Zsolt.24.)

13. Miközben a  tém ával foglakoz
tunk: „Élet adója -  őrizd m eg terem tése
det” a  m últnak  nyomós teológiai hibái is 
előkerültek. Sok irányzat kizsákm ányo
láskén t érte tte  félre az u ralm at (l.Móz. 
1,28) és Isten  lá tha ta tlanságát távollét
kén t értelmezte. Az istenképűség egy 
visszás, lelkiism eretlen uralkodássá 
vált, am ely az em bertársra és a  világra 
nem  volt tekintettel.

Egy m egosztottság férfi és nő, lélek 
és te s t között egy fajok közötti megosz
tottságot is létrehozott, ami megfelelt a
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természetfeletti uralom  elméletének. 
Bár ezt elutasítjuk, be kell vallanunk, 
hogy ez az életstílus és hatalm i szerke
zet teológiai alátám asztást is  kapott.

14. H a meg akarjuk  hallani a  biblia 
felfogását szolgálatról és sáfárságról, h a  
figyelni akarunk a  világmindenség m in
den részének szoros összefüggésére és 
szemünk előt t  ta rtjuk  az elszám olásra 
való elkötelezettségünket (Mt 25,21), 
akkor hallgatnunk kell a  keresz
ténységen belül és azon kívül sok hagyo
m ányra és szellemi áram latra .

a. Nők az egész világról beszéltek 
arról, hogy őket és a  termőföldet hasonló 
képekkel ábrázolják, hasonlóan bánnak  
velük. A Szentlélek gyógyító m unkájá
ban is ilyen párhuzam ok m utatkozhat
nak. Az asszonyok tapasz ta la ta ira  va
gyunk utalva, am ikor a  Föld és Em ber 
viszonyát helyre aka ijuk  hozni. Így oszt
ják meg tapasztalata ikat velünk azok is, 
akik a  földet művelik és gondozzák.

b. A szegények m egtan íthatnak  ben
nünket mindenre, am it egy helyes te 
remtésteológiához tudnunk kell. Ők 
mindig először érzik m eg egy sebzett 
környezetnek a  szenvedéseit Az ő k üz
delmük jó  kiindulópont a  m egújulás felé.

c. Az Ó testam em tum  és a  zsidóság 
teremtéshez való viszonyából is sokat 
tanulhatunk, am ikor egy új ökológiai é r
zékre akarunk  eljutni. Fontos ism erete
ket szerezhetünk a  nem  keresztény val
lásokkal és a  nem  nyugati kultúrához 
tartozó népekkel folytatott párbeszédből 
is, különösen akkor, h a  azok megőrizték 
az ősi szellemet és az élet tiszteletét.

d. . A term észettudósok b elá tására  és 
ism ereteire is r á  vagyunk utalva. Ők  
olyan adatokkal rendelkeznek, melyek 
tapasztalati alapon m egértetik velünk a 
term észet fenyegetettségét Az ő ism ere
teik elm élyíthetik az élet irán ti tisztele
te t és a  Téremtő m üvének csodálatát.

e. A fogyatékosokat, akik  közöttünk 
élnek, eddig nem  igen hallgattuk  meg. 
Bizonyára ők is tan íth a tn ak  nekünk va
lam it, am it használhatunk  a  terem tés 
teológiájában.

C. Befejezés
15. Szerintünk a  terem tés teológiá

jával tovább kell foglalkoznunk. A Világ
tanács részéről ajánljuk egy nagyobb ta 
nulm ány kidolgozását, mely világvi
szonylatban foglalkozna a  terem tés 
értelmezésével, s annak  biblikus alap ja
ival.

16. Megerősítjük részvételünket a  
terem tés gyógyulásáért folytatott fá ra
dozásokban olyan viszonyokért, melyek
ben harm ónia, épség és Isten  országa ju t 
kifejezésre. Hisszük, hogy m inden ke
reszténynek törekednie kell igazságra, 
békére és a  te rem te tt világ m egújításá
ra . Ez kihívás az egyház felé, hogy meg
vizsgálja a  helyzetet és mérlegelje a  tá r 
sadalm i változásokat. Követeljük a  sze
m élyes és közösségi életstílus 
m egváltoztatását és a  gazdasági viszo
nyok átalak ítását. C anberrában elm é
lyü lhettünk  a  terem tés keresztény érte l
mezésében, a  megújulás és változás le
hetőségeiben. A Szentlélek vezetését 
k értük  és m egértettük, hogy nem  m in
den léleknek kell engedni, csak annak, 
am ely az igazságra vezet. H álásak va

gyunk a  keresztény közösségért ezen az 
úton és az együttgondolkodás lehetősé
géért.

II. Útban egy 
gazdasági és ökológiai 

etika felé
A. Egy látomás
Arról álmodunk, hogy különféle val

lásokhoz tatozó em berek tanu lnak  m á
sok szellemiségéből és sugallataiból. Ar
ról álmodunk, hogy akiknek elég gaz
dagságuk van, elkezdenek 
szerényebben élni és a  fogyasztás he
lyett szellemiekben gazdagoknak, hogy 
azok akiknek gazdasági és politikai h a 
talm uk van, tekin tettel vannak az egész 
terem tés szükségleteire!' Arról álmo
dunk, hgoy a  technológia m egtanul a  
term észettel együttműködni, nem csak 
az t legyőzni.

M ind a  zsidók m ind a  keresztények 
inspirációt m eríthetnek a  szombat évé
nek és az Ú r kedves évének rendelkezé
seiből. A szabbat em lékeztethet arra, 
hogy az időnek szentségi vetülete is van. 
Nem csak a  term elés és fogyasztás h a tá 
rozzák m eg földünk jövőjét.

B. Akadályok
Álm unk m egvalósulásának akadá

lya az olyan ideológia, mely szétválaszt
ja  az a lanyt és tárgyat, a  lelket és anya
got, a  term észetet és ku ltú rá t. Akadály 
egy olyan politikai és gazdasági szemlé
let, mely a  haladást m ég m indig úgy 
jellemzi, m in t több term elés és több fo
gyasztás.

Egy m ásik akadály a  világ megosz
to ttsága iparilag fejlett és nem  fejlett 
országokra. Az a  tény, hogy a  gazdagság
ból nem  a  szegények szükségleteit igye
keztek enyhíteni, csak újabb konfliktu
sokhoz vezet. Egymás kizsákm ányolása 
elválaszt és sa já t lelkünkben is zavaro
k a t okoz. II. János Pál pápa szavaival a  
bűn s tru k tú rá já t kell m egszüntetni. Né
mely ország annyira eladósodott, hogy 
lé té rt folytatott küzdelemben sem a  kör
nyezeti sem a  szociális problém ákra 
nem  tudnak  figyelni.

Veszélyt je len thet a  biotechnológiá
val való visszaélés lehetősége is.

Álmaink m egvalósításának legna
gyobb akadálya mégis az emberi szív 
keménysége, kényelem szeretetünk, fé
lelm ünk, közömbösségünk.

C. Stratégiák
Míg szám talan  em ber éhségben, be

tegségben és szükségben szenved, milli
ókat fordítanak fegyverkezésre. M int 
keresztények, szégyent érzünk a  fegy
verkereskedelem  erkölcstelensége lá t
tán. Az ökum énikus mozgalom m ár ré 
gen kritizálja a  piacgazdaságnak ilyen 
szerkezetét, ahol igazságtalanság, de
mokrácia hiánya és az em beri mohóság 
éb ren tartása  uralkodik. Ehhez most 
m ég hozzá kell fűznünk, hogy te rem te tt 
világ kincseinek gátlástalan  kizsákm á
nyolása óriási károkat okozott.

Mivel tudjuk, hogy korábban sem

tö rtén t változás ellenállás és küzdelem 
nélkül, m ost azon gondolkodtunk, hogy 
milyen módon tehetnénk valam it a  re
formok elősegítésére.

1. Az önsegélyezés előmozdítása 
helyi viszonyok között
Az egész világon vannak  reménnyel 

és bátorsággal teli k is csoportok. Előezör 
is szervezkedhetnek olyan fejlesztés el
len, mely nem  a  közösség jav á t szolgálja. 
Másodszor m egpróbálhatnak a  tá rsada
lomban uralkodó önző m agatartás ellen 
tiltakozni. Sajnos nem  mindig já rnak  
sikerrel ezek a  próbálkozások, de figyel
jü n k  azokra, akik  valam it el tudnak  ér
ni. Különösen azokat kell bátorítani, 
akik  előnyös helyzetben vannak és még
is erőfeszítéseket tesznek ilyen irányba.

2. A világgazdaság reform ja
Amikor kis csoportok önsegélyezésé

ről szólunk, nem szabad közben elfelej
tenünk, hogy az egész világ közössége 
tartozik felelősséggel a  jövő alakulásá
ért. Főleg a  fejlett országok egyházainak 
kell nyom ást gyakorolni korm ányukra, 
hogy igazságos kereskedelmi rendszer 
alakuljon ki és ta rta lékainkat a  szegé
nyebb országokkal megosszák.

3. Gazdasági alaptételek 
átgondolása
Az á ra k a t m a világszerte figyelem

mel kisérik. A piad  á r  azonban nem  m in
dig m uta tja  az á ru  valódi értékét. A rra 
sem gondolunk, hogy milyen károkat je 
len t valam inek az előállítása, milyen 
hulladékkal kell számolni, m ennyi ener
gia fogy el.

Növekedés is többféle van. A korlát
lan  növekedés a  rákbetegség jellemzője. 
É rtelm es kifejlődés az embrió növekedé
si m ódja

4. Em beri jogok és az Egyesült 
Nemzetek m unkája
A közvélemény tudatában  van az 

emberi jogokról szóló határozatoknak, 
azonban keresztülvitelük sokszor h iá
nyos. Fáradoznunk kell azért, hogy a 
következő generáció szám ára ezek a  kö
vetelm ények term észetesek legyenek. A 
gyermekek léthez való jogát is  figyelem
be kell venni és szám ukra a  földet meg
őrizni.

5. Demokrácia és felelős politika
Szükséges, hogy azoknak, akik a  

földhöz és term eléshez legközelebb van
nak, szavuk legyen a  jövő formálásában. 
Csak dem okratikus viszonyok között le
h e t elvárni egy felelős m agatartást. Az 
adm inisztratív ellenőrzés lehetősége 
csekély, ezért felelős politikáról csak ak 
kor lehet szó, h a  az egybe van kapcsolva 
a  szociális megújulással.

6. Tudatform álás, nevelés, 
szellemiség
Olyan szellemiségre van szüksé

günk, amely életünket, a  m últat, jelent 
és jövőt Istenhez kapcsolja. Ennek a 
szellemiségnek a  helyi közösségekben 
kell kialakulnia és gyökereznie, innen 
h a th a t az egész társadalom ra. I tt  tudjuk 
gyerm ekeinket ökológiailag is helyes 
gondolkodásra nevelni. Ma nem idegen 
országok felé van missziói feldatunk, ha-
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nem  idegen stu rk tu rák  felé, rossz tá rsa 
dalmi és gazdasági szerkezetekkel 
szemben.

III. Az egyház: 
Szövetség az egész 

teremtés életére.
A válság, melyben a  világ van, k ih í

vás az egyház szám ára. Feladatunkat 
nem  mindgi vettük  komolyan, s a  biblia 
helytelen értelem zése az uralkodó h a 
talm i s truk tú rák  a lá tám asztását is szol
gálta. Az egyház K risztusban egy új te 
rem tés jele, de nekünk is ú jra  kell gon
dolnunk célkitűzéseinket,
cselekedeteinket a  gazdasági és környe
zeti problém ákra figyelve. Felelős
ségünket az istentiszteletben is kifeje
zésre kell ju tta tn i. Gyülekezeteinkben 
tudatossá kell tennünk  egy új életstílus 
szükségességét. Foglalkoznunk kell az 
etikai kérdésekkel társadalm i szinten 
is. Támogatnunk kell a  világ megőrzésé
é rt te tt  fáradozásokat politikai téren, s 
az egyház hang ját o tt is halla tn i kell. 
Más egyházakat is tám ogatnunk kell az 
elnyomás és rombolás elleni küzdel
mükben.

Egyházi program ok újragondolása
68. Ki kell dolgozni olyan programo

kat, melyek m egakadályozzák a  környe
zetrombolást, m elyekben kifejezésre ju t  
a  terem tett világért érzett felelősség 
m indennem ű fejlesztéssel kapcsolat
ban.

69. A tudom ány és technika problé
máival foglalkoznunk kell és ösztönözni 
azt, hogy az eredm ények az em beriség 
többségének jav á t szolgálják, különös fi
gyelemmel az asszonyokra és gyermek
ekre, akik az egész világon a  fá t és vizet 
hordják.

70. Figyelnünk kell a  keresztény h it
nek a  tudományhoz és technikához való 
viszonyulására, beszélgetni kell tudó
sokkal.

Ezenkívül egyes terü letek  felé a  kö
vetkezőt ajánljuk:

71. A Csendesóceáni Egyházak Ta
nácsa felé:

Tűzzenek napirendre legközelebbi 
ülésükön egy tudatosítási és nevelési 
tervezetet a  terem tés új m egértésére. 
Szenteljenek figyelmet a  kisebb szigetek 
környezeti problém áinak m egoldására 
(pl. Marschall és K arolina szigetek) 
Gondoskodjanak női és ifjúsági részvé
telről ebben a  m unkában.

72. K anadai és Egyesült Államok
beli egyházak figyeljenek közös területi 
környezeti problém áikra és az őslakos
ság életkörülményeire.

73. Gondoskodjanak az ökum énikus 
konzultáció (Gwatt, Schweiz) anyagá
nak  ism ertetéséről. Figyeljenek az afri
kai és ázsiai egyházak problém áira am i
kor ott mérgező anyagokat akarnak  fel
halmozni (rádioaktív hulladék).

fordította:
Szilas Attila

A valószínűleg 2. századbeli „Diog- 
netoshoz ír t  levél” szerzője szerin t a  k e 
resztények viszonya a  világhoz olyan, 
m in t a  léleké a  testhez.

Mikor volt a  m agyar testnek  n a
gyobb szüksége éltető lélékre, m in t ma? 
M áté evangélium a ezt írja: h a s o n l í t  a  
m ennyek országa a  kovászhoz, am elyet 
fog az asszony, és három  véka lisztbe 
vegyít úgy, hogy az egész megkovászoso- 
dik.” Mikor volt a  m agyar kenyérnek 
nagyobb szüksége erjesztő kovászra, 
m in t ma?

Amikor m ost közös felelősségünk, és 
az én pillanatnyi felelőssegem tu d a tá 
ban  m egkísérlem fölvázolni az egyház 
szerepét társadalm i téren, egy egész sor 
előzetes megjegyzéssel, megkülönbözte
téssel és fenntartással kellene kezde
nem. A nnak érdekében, hogy mielőbb a  
lényegre térhessünk, ezeket egy híjján 
elhagyom, bízva abban, hogy a  tulajdon
képpeni m ondanivalóm ra nézve így is 
m egértésre szám íthatok. Az egyetlen k i
vétel am ikor (a rövidség kedvéért) „az 
egyház” kifejezést használom , ez csak 
Nyugat-Európa és Észak-Am erika kato
licizm usára vonatkozik. Főleg a  Dél- 
am erikában és Afrikában élő egyház sú 
lya és jelentősége ugyan egyre jobban 
növekszik, és új m eg új szín t hoz be a  
világegyház életébe, tárgyalásuk azon
ban egyrészt ugrásszerűen növelné té 
m ánk  kom plexitását, m ásrészt a m a
gyar helyzet szám ára levonható konkrét 
következtetések szem pontjából m ég jó idé
ig N yugat-Európa és Észak-Am erika  
m arad releváns.

Az egyház társadalm i szerepe a  vál
tozó idők és körülm ények függvénye. 
E zért előadásom az előbb megfogalma
zott határon  belül a  társadalm i változá
sok elemzésével kezdődik. E zután  m eg
kísérlem  vázolni az egyház reakcióját 
ezekre a  változásokra, m ajd rá té rek  a 
m ai helyzet feltűnő különbségeire és kö
zös vonásaira a  nyugati országokban. 
Befejezésül megkockáztatom a  jelennek 
a  jövő érdekében megoldandó problém á
it  pontokba szedni és néhány következ
te tés t levonni.

1. Társadalm i változások
Az egyház szerepe a  társadalom ban 

-  ennek a  tém ának egyik összetevője a  
társadalom  -  egy bonyolult fogalom, 
m elynek konkrét megjelenési formáiról 
azonban k é t v ita tha ta tlan  m egállapí
tá s t tehetünk, éspedig hogy a  tá rsadal
m ak laterálisán  és tem porálisan  külön
böznek egymástól. Laterálisán, vagyis

egyidejűleg egymás m ellett meghatá- 
rozhatóan különböző társadalm ak létez
nek -  nem  könnyű feladat az egyetemes 
egyház szám ára mindegyikben azonos 
értelem ben „kovásznak” és „léleknek” 
lenni. E rre  a  kérdésre röviden kitérek 
m ajd előadásom harm adik  részében. Té
m ánk szempontjából sokkal fontosabb a 
tem porális különbségek szemlélete, va
gyis az a  tény, hogy m indegyik m ai tá r 
sadalom rengeteg szempontból más, 
m in t 10,100 vagy 200 évvel ezelőtti előd
je, melyből kifejlődött. Minthogy a  m a
gyar egyház és társadalom  viszonyának 
m a nem  a  laterális különbségek, hanem  
az időbeli változások a  legégetőbb prob
lémái, ezért az utóbbiakban kell elm é
lyednünk. Idézzük fel ezért távirati s tí
lusban m indenekelőtt a  legújabb idők 
társadalm i változásainak néhány is
m ert összetevőjét.

A  nyugati társadalm ak eladdig el
képzelhetetlenül rad iká lis változása in 
d u lt m eg durván 200 évvel ezelőtt. A 18. 
század közepén kezdődő felvilágosodás 
szellemi á ram lata  behozta az emberiség 
történelm ébe a  kritikus gondolkodást és 
fölszabadította az em beri értelm et meg 
nem  okolt korlátai alól. Az 1789-es fran 
cia forradalom a  szabadság, egyenlőség 
és testvériség jelszavaival ind íto tta  el az 
em berek (tág értelem ben vett) politikai 
együttélésének teljesen új korszakát. A 
18. század végén kezdődő iparosodás 
gyökeresen m egváltoztatta az uralkodó 
életformát, lélekzetelállító technikai h a 
ladáshoz és végső fokon széles népréte
gek jólétének ugrásszerű emelkedésé
hez vezetett. A városiasodás, a  tudo
m ányok fejlődése, az információ, a 
geográfiai és tömegközlési kom m uniká
ció lehetőségeinek roham os fejlődése 
robbanásszerű változásokat je len te tt a 
társadalm ak életében. Könnyen érthe
tő, hogy az új körülm ények új igényeket 
szültek, m in t pl. a  demokrácia vagy az 
emancipáció követelménye a  legkülön
bözőbb területeken. De az is világos, 
hogy mindez súlyos következményeket 
vont m aga u tán . A társadalm i együtt
élés rendkívül komplexé vált, nagyszá
m ú személy a  „közép elvesztése” folytán 
tájékozódási bizonytalanságba, krízisbe 
került.

Kérésem az, hogy ne törődjünk most 
a  felvázolt m ozaikdarabok bonyolult 
összefüggéseivel, fény- és árnyol
dalaival, pontos megkülönböztetéseivel, 
hanem  kíséreljük m eg két szem pontra 
összpontostíani figyelmünket.

A z első szem pont: Szilárd meggyőző
désem, hogy mi, mai em berek (a szocio-

176



lógusokat is beleértve) még nem  reali
záltuk eléggé az utolsó 1-2 évszázadban 
lejátszódott változások m értékét és jelen
tőségét. Ne felejtsük el: Évezredeken ke
resztül előfordult az, hogy egy sárban 
elakadt szekér m ellett elhúzott egy 
könnyű hintó vagy egy lovas. De m a egy 
sárban elakadt szekér m ellett és fölött 
autók, vonatok, repülők és űrhajók húz
nak el! Ne felejtsük el, hogy régen az 
analfabéta m ellett néhány pergam entet 
olvasott a  m űvelt ember. M a azonban (a 
nyugaton is nagyszám ban létező) ana l
fabéta m ellett a  szakem ber com puter 
segítségével szűri ki a  világ adatbankja
iból a  keresett információt.

A m ásik szempont: Sokak vélemé
nye, hogy az egész kozmoszra, de ebben 
elsősorban az em ber életviszonyainak 
alapvető feltételeire jellemző a  változá
sok felgyorsulása. Idézek egy ilyen véle
ményt, m elynek részletei v itathatók, de 
amely szerintem lényegében elfogadha
tóan figyelmeztet m inket erre a  tényre. 
„A föld teljes fejlődési folyam ata -  az 
élettelen anyagtól a  nukleáris techniká
ig -  az idő folyamatos, szélsőségesen fel
gyorsuló függvénye. A  felgyorsulás igen 
nagy m értéke lá thatóvá válik az egymás 
után következő fejlődési korszakok kö
vetkezetes lerövidülésében: N éhány 
milliárd évvel ezelőtt m ég nem  létezett 
szerves é let a  földön. Alegalacsonyabb- 
rendű organizmusok kifejlődése a  né
hány utolsó m illiárd évben történt, a  
gerinces állatoké néhány száz millió évig 
tarto tt, az emlősöké néhány tízmillió év
be került. Az ősember az utolsó százezer 
években ju to tt el a  tűz használatáig , a  
kökorszakbeli legegyszerűbb szer
számok az utolsó tízezer években jö ttek  
létre, a  fém ism erettan  és az építőművé
szet az utolsó évezredekben. Az egyszerű 
gépek és tűzfegyverek az utolsó évszáza
dok term ékei, az erőgépek, az elektro
technika, s repüléstechnika, a  katonai 
akciótechnika pedig az utolsó évtizede
kéi. A nukleáris és rakétatechn ika , a  
szabályozó- és vezérlőtechnika, vala
m in t a ... k ibernetika kifejlődése néhány 
év a la tt játszódott le.”

Legyen szabad m ár i t t  utalnom  ezen 
m egállapítások ké t következményére, 
melyeknek részletezése előadásom utol
só részeinek lesz a  feladata. Először: Le
hetetlen, hogy ilyen körülm ények között 
nem  kellett volna és nem  kellene változ
n ia  az egyháznak is. M ásodszor: Az egy
ház megfelelő változását elsősorban a  
világban élő hívőktől lehet rem élni, h i
szen h a  a  világ változik, elsősorban ők 
változnak, s ezért életfontosságú az egy
ház szám ára, hogy ők szem pontjaikat 
tekintéllyel képviseljék.

2. Az egyház reakciója a
változásokra -  a  2. Vatikáni
Zsinat előtt
Nyilván nem  szükséges taglalnom, 

m ilyen m érhetetlen sok jó t te ttek  az egy
ház tagjai az utolsó k é t évszázadban is, 
segítve, tanítva, ápolva, igazságosságért 
harcolva, békéltetve, szeretetet terjeszt
ve. -  A z egyház általános reakciója a  
társadalm i változásokra azonban sok 
szempontból negatív m érleget m utat.

Nehéz megítélni, m ennyiben a  vélet
len következménye és mennyiben az

egyház részéről az idők jelének m eg nem  
értésével m agyarázható, hogy a  felvilá
gosodás és a  francia forradalom élesen 
egyház és vallásellenes jelleggel in d u lt-  
és képviselt végső fokon lényeges ke
resztény értékeket; a  tragikus következ
m ény ism ert, hogy t.i. az egyház egy 
felvilágosodás és szabadságellenes sa
rokba szorult.

Az iparosodási forradalom ra az egy
ház jó  százéves késéssel reagált: Az első 
u.n. szociális enciklika, a  „Rerum nova- 
rum ” 1891-ben, teh á t az első fonógép 
m unkába á llása  u tá n  121 évvel je len t 
m eg -  időközben a  m unkásrétegek m ár 
nagy m értékben elidegenedtek az egy
háztól.

A városiasodás fö ltartózta thata tlan  
folyam atára az egyház nem  ta lá lt m eg
felelő receptet feladatának  betöltésére: 
1928-ban a  Baross-utcai Szt. József plé
bánián  1 plébánosnak és 4 segédlelkész
nek kellett volna lelki gondozásban ré 
szesíteni 63.000 hívőt. 

A m ind szélesebb körökre kiterjedő 
dem okratizálódási igényekkel szemben 
az egyház zavart viszonyba került: A 
szekularizáció az egyházi javak  elvesz
tését je lentette, ez kifejlesztette az ult- 
ram ontanizm us b eá llíto ttsá g á t, amely 
aztán  következetesen a  pápa tévedhe
tetlenségének a  dogmájához és a  m onar
chikus rendszer megerősödéséhez veze
tett.

A nőem ancipáció szinte csak konf
liktusokhoz vezetett úgy az egyház férfi
h ierarchiájában m in t a  teológiai reflexi
óban -  erre a  m indig égetőbb és jelentő
sebb kérdésre azért nem  térek  ki, m ert 
ez kongresszusunk egy m ásik előadásá
nak  a  tém ája.

A társadalom  inform áltságának rob
banásszerű kiterjedésére reagált az egy
ház ta lán  a  legintenzívebben igen sok 
színvonalas sajtóterm ékkel -  am elyek
nek nagyrésze azonban csak szűk belső 
köröket é rt el.

3. Az egyház reakciója a
változásokra -  a  2. Vatikáni Zsinat
Az éppen felsorolt veszteséges h iá

nyokból X X III. János pápa vonta le a 
következtetést a 2. V atikáni Z sin a t össze
h ívásáva l Nem véletlen, hogy a  zsinat 
célkitűzése az „aggiomamento”, vagyis 
a  „napi árfolyam ra hozás” jegyében állt. 
Az egyház csak megváltozott form ák
ban  tu d  eleget tenni m indig azonos fel
ad a tán ak  a  m egváltozott körülm ények 
között.

A zsinattal kapcsolatban (előtte, 
a la tta  és u tána) szám os változás történt, 
az egyház lerázott m agáról sok anakro
nisztikusjelképet és szertartást. A  tiara, 
a  három em eletes pápai korona ugyan
úgy az egyháztörténelem  m úzeum ába 
került, m in t a  pápai alkalm azottaktól 
hordozott trónus, a  „sedia gestatoria”, 
vagy a  p ápá t körülvevő strucctollas le
gyezők, a  pápai kihallgatások alkalm á
val kötelező háromszoros térdhajtás, a  
bíborosok m éteres uszálya, és számos 
m ás hagyományos m agatartási szabály 
a  papokra, szerzetesekre és világi hívők
re  nézve.

A legfontosabb változások persze a  
teológiai felfogások, az alapvető keresz
tény beállítottságok szintjén történtek,

változások, amelyekkel gazdag teológiai 
szakirodalom foglalkozik.

Nem  kétséges azonban számomra, 
hogy csatlakoznunk kell számos teoló
gus és egyházszociológus véleményéhez, 
akik  a  „félbem aradt zsinatról“ beszél
nek. Aligha lehete tt m ást elvárni: Az 
„aggiomamento”, a  „napi árfolyam ra va
ló hozás” áram la ta  m egtört az utolsó 
egy-két évszázad hagyományaihoz ra 
gaszkodó körök ellenállásán, és egyrészt 
kompromisszumos m egoldásokra kény
szerült az akkori adott körülm ények kö
zött, m ásrészt nem  tudo tt olyan nyitott
ságot győzelemre ju tta tn i, am ely képes 
le tt volna a  további fejleményekhez di
nam ikusan alkalm azkodni -  ne felejt
sük el, hogy a  zsinat ó ta m ár ism ét egy 
gyors és gyökeres változásokkal teli ne
gyed évszázad te lt el.

E nnek következtében az egyház m a 
is szám os különcöt hordoz, melyek aka
dályozzák eredeti h ivatásának teljesíté
sében. Ezeknek felsorolására i t t  nincs 
lehetőség, ezért csak néhány u ta lásra  
szorítkozom. E lső példa: A katolikus 
egyház feje m a államfő -  lelkipásztori 
ú tjain  piros szőnyegen fogadják keresz
tény és a te is ta  államfők és kormányok. 
Ez a  történelm ileg zűrzavarosan  és bo
nyolultan k ia lakult tény, rengeteg prak
tikus előnye m ellett, nem  m indenki szá
m á ra  könnyíti meg az állam fő-pápában 
Jézus evangélium ának képviselőjét is
m erni fel. M ásodik példa: A papok szá
m ára  a  nőtlenség kötelezettsége viszony
lag új az egyház történelmében.

A legtöbb keresztény egyházban, és 
a  katolikus egyház legtöbb rítusában 
nem  szerepel ilyen előírás. A római szer
ta rtásban  való fenn ta rtása  és eltörlése 
m ellett és ellen sok érv sorolható fel. A 
jelen helyzet mérlege azonban egyértel
m űen negatív. Az egyház belső köreiben 
nehezen fogadható el a  hivatalos érve
lés. Az egyház külsőbb köreiben és az 
egyházon kívül élőkben pedig rombolja 
az egyház tekintélyét az e téren  közis
m ert eltérések az elv és a  gyakorlat kö
zött. H arm adik példa: A zsinat bevezet
te  a  liturgiába a  népi nyelv használatát.

H atalm as lépés volt ez -  m inden ne
gatív következménye ellenére -  abban 
az irányban, hogy a  hívők nem m int 
„hozzá nem  értő  laikusok” lépjenek kap
csolatba a  la tin  szövegek titokzatos a t
moszférájában t erem tőjükkel és Meg
váltójukkal, hanem  a  liturgiában is igazi 
kommunikáció váljék lehetővé. De az 
érthető  nyelvre fordítás sok esetben csak 
a rra  az eredm ényre ju to tt, hogy a  hívők 
sa já t nyelvükön értették meg, hogy a li
turgia szövegei érthetetlenek szám ukra.

M int m ondtam , nem  folytatom to
vább ezeknek a  „félbemaradt zsinatból” 
kővetkező problém áknak a  felsorolását. 
Előadásom utolsó része pozitív feladata
ink  megfogalmazásával egészítik ki a  
zsinati és zsinat u tán i folyamatoknak 
részben negatív elemzését.

4. Az egyház mai helyzetének
feltűnő különbségei
Ebben a  nagyon rövid fejezetben 

csak érzékeltetni szeretném, hogy a  be
vezetőben m eghatározott „nyugati egy
h á z” rendhívül különböző körülm ények 
között él és m űködik. -  Egyes országok-
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bán a  m egkeresztelt katolikusok szám á
r a  nézve kisebbségben van m in t pl. az 
Egyesült Államokban, m ásu tt egyenlő 
arányban, m in t pl. a  Németalfóldön, is 
m ét m ásuttm onopol jellege van, m in t pl. 
Spanyolországban, ahol a  népesség 
95%-át teszi k i -  Erősen különböző a 
h ierarchia és a  nem  klerikus hívők viszo
nya. A  csúcsot ta lán  Franciaország ké
pezi, ahol pl. püspöki bizottságok sok 
nem -klerikus hívő bevonásával m űköd
nek és részben az Egyesült Államok, 
ahol főleg az iskolákban a  nem klerikus 
hívők a  hierarchiától viszonylag függet
lenek. -  Az iskolai h itok tatás hol kötele
ző, hol nem: Spanyolországban h itta n 
óra és etika-óra között választanak a  
diákok ill. szüleik, az olaszok pedig he
ves v iták u tán  eldöntötték, hogy a  fakul
ta tív  h itok tatás m ellett a lternatív  okta
tás nem  kötelező. Egyes állam okban lé
teznek katolikus egyetemek, pl. az 
Egyesült Államokban és Spanyolország
ban, m ásu tt a  teológiát részben állam i 
egyetemek teológiai karán , részben sa 
já t egyházi főiskolákon tanítják . Az egy
ház és állam  viszonya is változó: F ra n 
ciaországban az egyházak még csak nem  
is közjogi szervek, Spanyolország még 
1978-ig konkordátum  alapján  egyházi 
állam  volt. Franciaországban nincs ke
resztény párt, A usztriában van, de nevé
ben nem feltüntetve, a  N ém et Szövetsé
gi K öztársaságban pedig vezető szerepet 
tölt be a  Keresztény D em okratikus Unió 
és s Keresztény Szociális Unió.

Végül igen nagy különbségek van 
nak anyagi té ren  is: Németalföldön az 
egyházi adó ism eretlen fogalom, S pa
nyolországban az adó egyrészét egyházi 
adóba, m ásik  részét vagy egyházi adóba 
vagy szabadon választott egyházi célok
r a  kell befizetni, A usztriában egyházi 
szerv szedi be az adót és állam i szerv 
foglal le berendezési tá rgyakat nem  fize
tés esetében, az NSzK-ban az állam  sze
di be az egyházi adót is. -  Közismert pl. 
a  francia egyház szegénysége és a  ném et 
egyház gazdagsága: egyedül a  kölni egy
házmegyének a  költségvetése több m in t 
három szorosa a  vatikáninak

5. Az egyház m ai helyzetének
közös vonásai
Első helyen em lítem  a  nyugati tá rsa 

dalm akban nagyon általánosan érvé
nyes szekularizáció tényét és ennek ne
gatív következményeit az egyházra, va
lam int az egyház társadalm i szerepére 
nézve. E nnek az igen sokrétű jelenség
nek csak néhány jellegzetes indikátorá
r a  és értelmezési k ísérletére tudok i t t  
kitérni: Ezen a  terü leten  nagy m ennyi
ségű ada t áll rendelkezésünkre, mely
nek mindenegyes részéről külön előadá
sokat lehetne ta rtan i.

Nem látom  i t t  elkerülhetőnek szám 
szerű adatok felsorolását, noha ezeket 
csak írásban előttünkfekvö dolgozat ol
vasásakor tudjuk igazán feldolgozni. 
Szóban előadott számcsoportok csak a r 
ra  szolgálhatnak, hogy a  szekularizáció 
indikátorainak nagyságrendjéről egy 
általános képet alkothassunk m agunk
nak. Vagyis hogy tudatostísuk, hogy Go
din és Dániel 1943-ban m egírt könyvé
nek kérdőjeles címe: Franciaország 
missziós terület? - m a  az egész nyugati

világra alkalm azható. ím e néhány mo
zaikdarabja az általános képnek:

A papi hivatások szám a a  60-as 
évek végétől, egyes helyeken valamivel 
későbbi időponttól kezdődően draszti
kus m értékben csökken és a  kilépések 
szám a növekszik. Spanyolországban pl. 
1959-ben 9000 szem inarista készült a  
papi pályára, 20 évvel később m ár ennek 
csak 1/6-a!

A jezsu ita  rend  létszám a 1965-ben 
36.000 fölött volt, tavaly pedig 1/3-ával 
kevesebb. -  Ezek u tá n  nem  meglepő, 
hogy a  papnélküli plébániák szám a egy
re  növekszik -  erre is csak egy példa: 
Svájcban ezekből 1970-ben 156 volt, 15 
évre r á  több m in t a  kétszerese, am i m in
den ötödik svájci plébániát jelenti.

A vasárnapi m isérejárók arányszá
m a következetesen csökken. Még a  csú
csot képviselő Írországban és az Egye
sü lt Államokban is  50% alá  futott, követ
ve a  katolikus Spanyolországtól 
42%-kal, Olaszországtól pedig 36%-kal. 
A sor végét a  svédek és a  dánok foglalják 
el 5 ill. 3%-kal. Hogy i t t  egy, a  társadalm i 
változásokkal összefüggő trendről van 
szó, a rra  k é t adato t hozok példának: Az 
NSzK-ban ném ely községben 40% a  m i
sérejárók aránya, az á tlag  20% körül 
mozog, de a  m agas m obilitással és ano
nim itással fémjelzett m odem  „trabant- 
városokban” ez a  szám 5%-ra csökken.

Franciaországban 35 évvel ezelőtt a  
felnőttek 40%-a, m a kb. 10%-a já r  m isé
re. -  A vallási ism eretek terén  mindig 
nagyobb hiányok m utatkoznak. A fran 
cia gyerekeknek csak 45-50%-a részesül 
h itok tatsában  -  nem  meglepő, hogy pl. 
egy ottani k u ta tás  eredménye szerint az 
egyetem istáknak csak 10%-a tud ta , ki 
volt Dávid király. Aggasztó tünet, hogy a  
szekularizálódás k ihatásai a  fiatalabb 
generációban sokkal erősebben érvénye
sülnek, m in t az idősebbeknél, s ez h a la
dó tendenciát m utat: Az NSzK-ban a  
18-tól 44 évesek korosztályának 49%-a 
vallo tta m agát az egyházhoz közel álló
nak  1953-ban, 1979-ben m ár csak 
28%-a. Külön fejezetet lehetne írni az 
egyház tan ításának elfogadásáról i l l  el
vetéséről. Az utóbbira nézve a  legmé
lyebb szakadék az egyháznak a  nem i 
élettel kapcsolatos tanítása és a katolikus 
hívők felfogása között m utatkozik. A kér- 
désre: „Be kell-e ta rtan i az egyház előí
rá sa it a  szekszualitásra nézve?” a  ném e
talföldi katolikus nők 6%-a válaszolt 
igennel.

A szekularizáció k iha tásainak  ada
tai tények. Ezekkel szembe nem  nézni 
önbecsapás volna, és m egakadályozná a  
nyilvánvalóan szükséges új útkeresést, 
amelyben, legyen szabad ú jra  hangoz
tatnom  -  a  nem -klerikus hívők tapasz
ta la tának és véleményének tekintéllyel 
való képviselete nyújtja  a legtöbb re
ményt.

A tényekkel szembenézni fontos, de 
rendkívül kényes és bonyolult feladat a 
tények elemzése. -  Nem szabad figyel
m en kívül hagynunk, hogy a fölsorolt 
jelenségek legnagyobbrészt nem  kívülről 
jövő  tám adások eredményei. Az egyház- 
és valláskritika szinte jelentéktelenné 
vált korunkban: Heinrich Böll szavaival 
élve —„ez a csirke m ár meg van kopaszt - 
va”. -  N oha rendelkezésünkre állnak

ku ta tási eredmények, melyek megkü
lönböztetnek az egyházhoz való tarto
zás, a  vallásosság, a  h it kifejeződési for
máihoz való viszonyulás és maga a hit 
tudatos ak tu sa  között, nem ismerek ál
talánosan elfogadott és vitathatatlan ér
telm ezést a  folyam atra nézve. A legva
lószínűbbnek látszik számomra az a 
vélemény, mely a  negatív tendenciák 
hordozóit főleg k é t csoportban látja. Az 
elsőbe azok tartoznak, akiknek vallásos
ságát és egyházhoz ta rtozását jórészt a 
népszokásokhoz való ragaszkodás, a 
környezet társadalm i kontrollja tartotta 
fönn -  ezen összetevők föllazulása logi
kusan  vezetett a  változáshoz. A máso
d ik  fölvilágosult értelmiségiekből áll, 
akiknél a  m aradiságok és érthetetlensé- 
gek élménye súlyosabbá vált, m in t az 
egyházba m inden fogyatékossága elle
nére vete tt h it és bizalom. Főleg ebből a 
m ásodik kategóriából jö tt lé tre  a  „Belie- 
ving w ithout Belonging”, vagyis az egy
házakon k ívü li kereszténység m ind elter
jedtebb jelensége. -  Legyen szabad egy 
m ondattal lezárnom  a  szekularizációról 
szóló vázlatos megjegyzéseimet: H a a 
mai helyzetben nem  is hallani a  „világ
hódító kereszténység” kifejezést, a nyu
gati egyház m esszem enően m egértette és 
tudatosította, hogy hivatása a szolgálta
tás, a szolgálattétel az emberek fö ld i bol
dogulása és örök boldogsága érdekében, 
am elyre m a ugyanolyan szükség van, 
m in t bármikor, és am i m a lényegében 
ugyanúgy lehetséges, m in t bármikor.

Ennek a  fejezetnek a  hátralevő ré 
szében m ár csak egészen röviden u taló i 
az egyház m ai helyzetének egy részber 
negatív, részben pozitív, és három  egyér
telm űen pozitív vonására.

Negatív és pozitív elem eket tar t al- 
máz a  nyugati világban folyton erősödő 
irányulás az egyházon kívüli, főleg keleti 
vallások és a szekták felé. A hindu misz
tikától, életfilozófiától és jóga gyákorla 
toktól a  parapszichológiái, esoterikus és 
asztrológiai útm utatásokon keresztül, i 
majdnem keresztény és a  teljesen ke 
reszténytelen, sőt em bertelen szektái 
világáig sokszínű k íná la t vonza a  csaló 
dott vagy kielégítetlen keresztényeket 
Egyes esetekben könyörtelen kizsákm á- 
nyolók rabságába esnek így főleg fiatá 
emberek, m ás esetekben mély vallásos 
ságra, gyakorlati szolidaritásra nevelőd 
nek. Áz egyház szám ára az ezzel kapcso 
latos veszteségek m ellett a  fejleményei 
pozitív gyümölcsöket is teremnek: a  kon 
kurencia hasznos kihívást je len t számá 
r a  a  m últbani, tunyaságra kísértő mono- 
pól helyzetével szemben, és nemegyszei 
ta n u lh a t is a  szektáktól.

Egyértelműleg a mérleg pozitív oldalához 
sorolható tény, hogy a nyugati egyház szeike 
zete és szervezete minden probléma és hiá
nyosság ellenére is rendkívül szilárd, bizton
ságos és efficiens. -  A nyugati magyar emig 
rációban igen plasztikusan megéltük ezt i 
tényt. Számos egyesület és mozgalom voli 
képes bizonyos részletfeladatok megoldására, 
de egyedül és kizárólag a magyar egyház- 
községek és lelkészek képezték azt a hálózatot, 
amelyre országhatároktól függetlenül, a leg
különbözőbb problémák megoldásában nin- 
dig számítani lehetett. Ugyanez áll, ha nem is 
olyan kirívó módon, a világegyházra is. -  Ha 
igaza is van Dávid Seeber-nek, aki az egyház
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at szervezeti szempontból egy jól megtermett 
elefánthoz hasonlítja annak minden erejével 
és biztonságával -  és minden lassúságával és 
nehézkességével, mindenesetre kétségtelen, 
hogy a nyugati társadalmak igénylik és öröm
mel fogadják; az egyház megbízható szolgál
tatásait és szolgálatait óvodákban, iskolákban, 
kórházakban, tanácsadó intézményekben, és 
így tovább.

A nyugati szellemi világban is pozitívan 
lehet kiemelni az egyház szerepét, ha sok 
megkülönböztetéssel is. Az egyház jelen van 
az oktatás minden szintjén, számos színvona
las folyóiratot és újságot ad ki. Kár, hogy ezek 
jórészt csak a vallásilag jól képzettek kis körét 
érik el, és kár hogy a művészek, az innsbrucki 
püspök fogalmazása szerint „nem érzik jól 
magukat az egyházban," ami igen rossz jel és 
elgondolkoztató tény.

Végül általános pozitív jellemzője az egy
háznak, mint már említettem, hogy egyház- 
községeiben, báziscsoportjaiban, szerzetes 
közösségeiben és mozgalmaiban megszám
lálhatatlan, örök érvényű érték jön létre nap 
mint nap a szentségi életben, a lélek és test 
érdekében végzett önzetlenül szerető, áldoza
tosmunkában. Mindazok, akik intenzíven él
ik keresztény hivatásukat, tudják és tapasz
talják ezt az élő, teremtő és megváltó egyház
at Ezért itt ezzel nem foglalkozom tovább, 
hanem rátérek előadásom utolsó fejezetére:

6. A jelennek a jövő érdekében
megoldandó problémái
Az egyház belső életének és társadalmi 

funkciójának az előzőkben vázolt deficitjeit 
végső elemzésben az idő tengelyén történt és 
történő eltolódásokra vezethetjük vissza. A 
változó világhoz való alkalmazkodásnak és 
nem-alkalmazkodásnak egyidejű jelenléte az 
egyházban nem csak magyarázata a felsorolt 
problémáknak, hanem még hozzá az egyház 
és funkciójának legsúlyosabb krízise is. -  
Gondoljuk át most röviden ennek a polarizá
lódásnak legfeltűnőbb jélenségeit (ismét meg
értést kérve a kényszerű vázlatosságért), és 
vonjunk aztán le néhány következményt az 
adott helyzetből. Az egyik póluson a tradicio- 
nalizmus, konzervativizmus és centralizmus 
összjátékát találjuk, a másik póluson kritikus, 
progresszív és a változásokhoz való alkalmaz
kodás felé nyitott beállítottsággal találkozunk

A különbségek mélyén két ekkleziológia, 
két egyházfelfogás áll szemben egymással. -  
Az egyik a püspöki és papi hivatal tekintélyét 
kívánja erősíteni, a másik úgy látja, hogy a 
hívők általános papságának mindenkitől elfo
gadott tanából még messzemenő következte
téseket kellene levonni, többek között az u.n. 
laikus teológusok szerepére nézve, akik sok
felé már a többséget alkotják. De míg az elö
regedő papságra mindig több plébánia gondo
zását bízzák, az új Codex Juris Canonici az 
egyházközségi tanácsot csupán mint a plébá
nos tanácsadó testületét definiálja. -  Az egyik 
egyházfelfogás súlyt helyez mindarra, ami a 
hívőknek mintegy automatikus egyháztagsá
gával összefügg (a csecsemők megkeresztelé- 
sétől az egyházi adóig) -  ez az u.n. Volkskirche 
felfogás -  a másik hangoztatja az érett, szemé
lyes döntés fontosságát az egyházi közösség
ben -  ez az u.n. Gemeindekirche felfogás.

A konzervatív pólus egész tekintélyét lat
ba veti olyan tanok védelmében s terjesztésé
ben is, amelyek a hívők nagy részénél nem 
találnak megértésre és elfogadásra, mint pl. a 
papi nőtlenség, a nők papsága, az elváltaknak 
és újra házasodottaknak a szentségektől való

eltiltása, nem beszélve a szüle- 
tésszabályozássa kapcsolatos tanításról. Egy 
neves amerikai teológus szerint semmi nem 
ingatta meg az amerikai katolikusokban a pá
paság tekintélyét annyira, mint a Humunae 
vitae enciklika. A progresszív pólus kritikának 
veti alá az említett tanokra vonatkozó érvelé
seket, pl. a kötelező papi cölibátus esetében 
annak következetes elhallgatását, hogy a ka
tolikus egyház több nem-római rítusában a 
papok máig is nősülhetnek.

A tradicionalista felfogás ragaszkodik 
egy bizonyos kolostori, misztikus lelkiséghez, 
és hagyományos, értékes és gyönyörűszép, de 
a mai ember számára semmitmondó, vagy 
csak nagyon „bennfenntesek” számára érthe
tő kifejezési formákhoz. -  A haladó szárny 
megkülönböztetést igényel; ami változatlanul 
jó és szükséges a „legbelsőbb körök” és a 
teológia tudománya számára, az nem szük
ségképpen alkalmas a katekézisben vagy a 
liturgiában. Nem elhagyni kell azokat, hanem 
a ma általánosan érthető gondolkodásmódra 
és nyelvre lefordítani. A polarizálódás felerő
södésének, a krízis elmélyülésének legfeltű
nőbb jelei a legújabb püspök-kinevezések és 
a teológiai karok személyi összetételébe be
avatkozó római adminisztratív intézkedések, 
és az ezekkel szembeni mind hevesebb ellen
állás. Először Németalföldön , majd egymás
után a többi nyugati országban, a legutóbbi 
időkben a svájci Churban, Kölnben, Bécsben, 
Salzburgban és Vorarlbergben neveztek ki 
egyértelműen konzervatív püspököket. A má
sik oldal válasza: Több esetben a szentelésre 
jövőknek a földön fekvő tüntetőkön kellett 
átlépdelni, a püspököket bérmálásra nem hív
ják meg, az egyházi adó fizetését megtagad
ják, nagyobb számban kilépnek az egyházból 
vagy rezignáltan belső emigrációba vonulnak. 
Róma sok neves teológiai tanárának megtil
totta a teológiai karon a tanítást vagy egyálta
lán a szóbeli és írásbeli fellépést. -  A római 
centralizmusnak ezeket és ezekkel rokon 
megnyilvánulásait élesen kritizálta az u.n. köl
ni nyilatkozat, amelyhez immár többszáz teo
lógiatanár csatlakozott világszerte.

A polarizálódás táborok kifejlődéséhez 
ül. felerősödéséhez vezet A konzervatív vo
nalon előnyomulóban van az Opus Dei , a 
Communione e Liberazione, az Engelweik és 
sok más kisebb-nagyobb intézmény és sajtó
termék. -  A másik oldalon is kialakultak köz
pontok, szervezetek és intézmények minden 
országban, a kritikus katolikus sajtó nagy el
őfizető- és olvasótáborral rendelkezik, mint 
pl. csak a német nyelvterületen a Katpress, a 
PublikForum, vagy a msgyar Schermann Ru
dolftól szerkesztett Kirche Intern.

Hogy az itt röviden vázolt áldatlan helyzet 
az egyház belső életében és társadalmi fünk- 
ciójában valóban tragikus következmények
kel jár, azt nem kell részleteznem. Ugyanak
kor szinte kizárt, hogy záros határidőn belül 
lényeges változás történjék. Ebből követke
zik, hogy lelkismeretes keresztényeknek 
olyan beállítottságok, olyan erények kifejlesz
tésén kell nunkálkodniok önmagukban és má
sokban, amelyek először a krízist enyhítik, 
majd pedig abból kivezetnek. Ezeknek persze 
se szeii se száma. Én csak azokat tudom itt 
megemlíteni, amelyeket mint vallás
szociológus legjobb meggyőződésem szerint 
a legfontosabbaknak tartok.

1. Fontosnak látom, hogy rendszeresen 
reflektáljunk vallási magatartásunkra, szava
inkra és cselekedeteinkre mások szemontjából 
is. Mások alatt értem a vallásüag kevésbbé

elmélyültek és képzettek körét, valamint az 
egyházon kívülállókat. Hogyan élik meg, ho
gyan értelmezik ők egyházi életünk megnyil- 
vánulásait, hogyan hatnak a többé-kevésbbé 
szekularizált mai emberekre tanaink, előírása
ink, szövegeink.

2. Az egyház mai helyzetére jellemző az 
igények, ízlések, felfogások és formák sokré
tűsége. Mély és őszinte toleráns beállítottság
ra kellene átállnunk a másféleséggel szemben, 
hogy az egymás elleni hadakozás helyett s 
kínálat széles palettájának előnyeit nyerjük 
meg. -  Segít ebben, ha sikerül a különböző 
csoportokat valamennyire szétválasztani. 
Amint eddig is tudtuk, hogy a gyereket csak 
untatja a felnőtt stüus, a felnőtteket nem elégí
ti ki a gyerekeknek megfelelő forma; hogy 
analfabéták és akadémikusok kölcsönösen 
nem profitálnak a másik csoport igényeinek 
megfelelő kommunikációból, úgy ma ezt az 
elvet kell lehetőségeink szerint alkalmazni az 
egyház különböző igényű kategóriáira is. -  
De a legfontosabb, hogy kineveljük magunk
ban a szentpáli szuverén, a különbségeknek 
fölötte álló beállítottságot„A zsidók előtt zsi
dóvá váltam, hogy megnyerjem a zsidókat. A 
törvény alá rendeltek között a törvény aláren
deltje lettem... csak hogy megnyerjem azokot, 
akik a törvény alárendeltjei. Azo k  között, 
akikre a törvény nem vonatkozik, olyan let
tem, mint aki a törvényen kívül áll... csak 
hogy megnyerjem a törvény alá nem rendelte
ket A gyöngék közt gyönge lettem, hogy 
megnyerjem a gyöngéket”

3. Rá kellene szoktatnunk magunkat, és 
fokozott mértékben s teológiát végzett igehir
detőket, egyrészt a teológia mint tudomány 
igényeinek, másrészt a hívőkeresztény élet 
igényeinek tudatos megkülönböztesésére. Le 
kell győznünk az érthető kísértést, hogy azt, 
amit a teológiai tanulmányokban jogosan fon
tosnak, kinyilatkoztatásszerű felfedezésnek 
éltünk meg, az igehirdetésben, a hitoktatásban 
ugyanilyen értelemben felhasználjuk. -  A teo
lógiában pl. központi és érdekfeszítő téma 
három isteni személy egymáshoz való viszo
nyában megkülönböztetni, hogy a Fiú az Aty
ától s z ü l e t i k ,  a Szent-lélek pedig az 
Atyától és a Fiútól s z á r m a z i k ,  - ezt 
azonban teológiailag nem képzettek felé köz
vetíteni kétes értékű vállalkozás, mely több 
zavart és félreértést kelthet, mint s keresztény 
életet segítő megvilágosítást nyújtana.

4. Szüntelenül tudatosítani kellene ma
gunkban és másokban a változó, relatív formák 
relativitását, a hangsúlyokat ennek megfelelő
en kellene helyezni, és habitussá kellene nevel
ni magunkban és másokban a változásokkal 
való haladás elfogadásának készszégét. A tár
sadalom, és remélhetőleg az egyház életében 
is, további mélyreható változások várhatók. Ha 
a változót túl erősen összekapcsoljuk, egy 
rangra emeljük a változatlan értékekkel az em
berek tudtában akkor az utóbbi az előbbivel 
együtt megy veszendőbe.

Az egyház, és az egyház társadalm i 
szerepének hiányosságai, visszásságai 
és elm aradottságai sokunk szám ára 
gondot jelentenek. H a ez a  gond terhel 
m inket, ne felejtsük el egyházunkkal 
kapcsolatban azokat a  kifejezéseket, 
amelyekben szintén a  ,gond” szó szere
pel: g o n d o z á s ,  g o n d o s k o d á s .
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Zárónyilatkozat

A  K a to lik u s M a g y ar É rte lm iség i 
M ozgalom  -  az eu ró p a i P a x  R om ana 
te s tv é ri közösségében  -  egész tö r té 
n e te  so rá n  a r r a  tö re k e d e tt , hogy 
összejövete le in  és  m u n k á já b a n  az 
it th o n i és a  n y u g a ti v ilág b an  élő m a 
g y a rsá g  m e g ta lá lja  eg y m ást és felis- 
m e ije  a z t  a  le lk i és szellem i közössé
get, am ely n ek  a  tö rté n e lm iile g  m eg
o sz to tt n e m z e te t össze kell fognia. A 
m a g y a r  P a x  R o m an a 1991-ben 
G yőrben  és P a n n o n h a lm á n  re n d e 
z e tt  ta lá lkozó jával h a z a té r t .

A m o zg a lm a t e z u tá n  az it th o n  élő 
m a g y a r é r te lm iség  kö rében  k ív á n ja  
tovább  ép íten i. E b b en  a  m u n k á b a n  
m á ris  több  m a g y a r k a to lik u s  sz e rv e 
ze t, d iákm ozgalom  és közösség  k í
v án  ré s z t  venn i. A  n y u g a ti v ilág b an  
dolgozó m a g y ar P ax  R o m an a  tö rz sé 
n ek  azonban  id e h a z a  k e ll k ifejlődnie 
és m egerősödnie . M égped ig  n em  
csak  M ag y aro rszág  h a tá r a in  belü l, 
h a n e m  az  egész k á rp á t-m ed e n ce i 
m a g y a rság  kö rében . U g y a n a k k o r  a  
P ax  R o m an a  n e m z e te k e t összefogó 
te s tv é riség én e k  k e re té b e n , e g y ü tt
m űködve a  szom szédos n é p e k  k e 
re sz tén y  é rte lm iség i m ozgalm aiva l, 
szo lgálva az  új tö r té n e lm i ú t r a  lépő 
közép-európai n e m z e te k  kölcsönös 
k iengesz te lődésé t.

A  P a x  R o m an a  h a z a té ré sé v e l é r 
v én y re  ig y ek sz ik  ju t t a tn i  a  k e re sz 
té n y  és a  m a g y a r  é r té k e k e t. E v a n g é 
liu m i és  b ib lia i sze llem ben  szo lgálja  
a  tá rs a d a lm i és p o litik a i tü re lm e t és 
a  p á rb e szé d  m in d e n  irá n y b a n  n y i
to t t  készségét. E gy  eu ró p a i é r te lm i
ségi m ozgalom  ré sz tv ev ő jek é n t p e 
d ig  a r r a  tö rek sz ik , hogy a  m a g y a r
ság  a ty á t h a z á já b a n , s a já t  
tö rté n e lm i és  k u ltu rá lis  é rték e iv e l 
csa tlak o zzék  az eu ró p a i n ép e k  c sa 
l á s á h o z  és tegye  g az d ag a b b á  e z t  a 
közösséget.

E zekhez  a  tö rek v é se in k h ez  k é r 
jü k  az egész m a g y a r  é r te lm isé g  t á 
m o g a tá sá t.

Győr, 1991. á p rilis  6.

A P ax  R om ana 
33. kongresszusának  

résztvevői

A 2. Magyar Református 
Világtalálkozó elé

A m a g y a r  re fo rm á tu s  sa jtó  r e n d 
szeres o lvasó ja vagyok , b e leé rtv e  a 
h a tá ro k o n  tú li  m a g y a r  re fo rm á tu s  
sa jtó  k ia d v án y a it. L átom , hogy a 
T estvér-egyházban  m ilyen  n ag y  v á 
ra k o z á ssa l k észü ln e k  a  2. M a g y ar 
R e fo rm á tu s V ilág ta lá lkozó ra . E z  a 
n a g y sz a b á sú  ta lá lk o zó  a  R e fo rm á tu 
sok  L ap ja  f e b ru á r  17. szám ábó l ré sz 

le te ib en  is ism e rt, áp rilis  19-én p e
d ig  sa jtó tá jé k o z ta tó t ta r to t ta k  a  R á 
day  K o llég ium ban  Dr. H egedűs Ló
r á n t  p ü sp ö k  a  Z s in a t le lkészelnöke 
és Dr. Kocsis E le m ér tis z á n tú li  p ü s 
pök  vezetésével. N agy  ö rö m ü n k re  
szo lgált, hogy n em csa k  teo lóg ia i, 
eg y h ázp o litik a i, e tn ik u m i, h a n e m  
m isszió i je le n tő sé g e t tu la jd o n íta n a k  
re fo rm á tu s  te s tv é re in k  e n n e k  a  j e 
le n tő s  ta lá lk o zó n a k . A m isszió i n öve
ked és éve le h e t  az  id e i esz ten d ő  
h an g sú ly o z ták . „Az a d m in isz tra tív  
je lle g ű  egyházból m isszió i je lle g ű  
eg y h ázzá  kell v á ln u n k , h a  é ln i a k a 
ru n k ”-  m o n d ta  H egedűs püspök . M i 
ev an g é lik u so k  te s tv é ri é rd ek lő d és
sel, ta n u lá s i  készséggel v á r ju k  és fi
gyeljük  e z t  a  n ag y sz e rű  a lk a lm a t és 
a  V ilág találkozó  u tá n  ré sz le te s  b e 
szám oló t a k a ru n k  ad n i la p u n k  o lva
só in a k  is. Az Ifjú ság i V ilág találkozó  
m egny itó  ü n n ep ség e  (Bp. K isstad io n  
jú n iu s  21.) ép p en ú g y  érdekel, m in t a  
k ecsk em éti re fo rm á tu s  isk o lák  v i
lá g ta lá lk o zó ja . Az a  rem é n y ség ü n k , 
hogy a  m a g y a r  p ro te s ta n tiz m u s  n a 
gyobb te s tv é ré v e l k ap c so la ta in k  
egy re  b ő v ü ln ek  a  jövőben  m in d en  
sz in te n  és  a  k é t  te s tv é r-fe le k eze t le 
g y ű rve  belső  n eh é zség e it m ég  több  
figyelm et tu d  eg y m á sra  fo rd ítan i. I s 
te n  g az d ag  á ld á s á t  k ív á n ju k  re fo r
m á tu s  te s tv é re in k  n a g y  v á llak ó z á 
sá ra .

HK.

Baptista istentisztelet a 
Magyar Televízióban 

pünkösdkor

B oldogan  lá t tu k ,  h a l lo ttu k  és 
v e t tü n k  ré s z t  a b a p t is ta  is te n tis z te 
le te n , a m it B ék ésrő l k ö z v e títe tt  a 
M a g y a r Televízió m á ju s  19-én. R é
vész L ászló  t is z ta , b ib lik u s ig e h ird e 
té se , a  zsú fo lt tem plom , a  g y ü lek eze t 
sok  f ia ta l ta g ja , fé rfiak  és  nők  sz in te  
azonos a rá n y a , a  k itű n ő  é n e k k a r i 
szo lg á la t, a  v e rsse l, b iz o n y ság té te l
le l, n ívós o rg o n asz o lg á la tta l g a z d a 
g íto t t  is te n tis z te le t  és a  szép, h ú sv é 
t i  k e re sz tte l é k e s íte t t  tem p lo m b e
ren d e zés  ép p en ú g y  m e g erő s íte tte  
te s tv é r i  é rz é se in k e t, m in t az  ö k u m e
n ik u s  ének-k incsbő l m e r í te t t  m u sica  
sa c ra . Ő sz in tén  sa jn á lju k , hogy b e l
ső k é rd é se in k k e l küszködve egyre  
k evesebb  idő j u t  egym ás jobb  m eg is
m e ré sé re  közös U R U N K  közös is te n -  
tis z te le tb e n  való  d ic sé re té re . P ü n 
k ö sd k o r m i is  ép ü lh e ttü n k !

HK.

Tanít
Mályusz Elemér az Evangélikus Orszá

gos Levéltár vezetője volt 1947. július 1-jétől 
1969. december végéig. Ez alatt a közel ne
gyedszázad alatt ebben a minőségében is 
szinte mérhetetlenül nagyjelentőségű munkát 
végzett. A levéltár a 2. világháború után még 
csak 8 szekrényt és néhány polcot töltött meg. 
Ez az anyag főleg a 20. század előtti időből 
származó gyűjtemény volt. Az 1952. évi egy
házi struktúraváltás után a régi egyházkerüle
tek és egyházmegyék, valamint iskolák, 
egyesületek, intézmények, sőt egyes neveze
tesebb egyházi személyiségek iratainak be
gyűjtésével mintegy 750 folyóméterre dagadt 
a levéltár iratanyaga. Ennek a begyűjtésnek a 
megszervezése, a levéltár mai állapotát meg
közelítő, a mai is működő egyházi hivatalok 
iratanyagát is gyűjtő szaklevéltárrá fejleszté
se az idős, halkszavú, de igen energikus, tu
dományos vonalon sokáig mellőzött, nagytu
dású professzor munkája volt. 70. életévet 
betöltötte, amikor idős korára és betegségére 
való tekintettel kérte a levéltárosi munka alóli 
felmentését. Ezután még 20 évig élt, és még 
91. születésnapját is megérte. Egyike volt 
azoknak a tudós professzoroknak, akik közül 
csak néhányan érték meg a rehabilitációt, a 
Magyar Tudományos Akadémia tagjai közül 
korábban politikai okokból történt eltávolítá
sa után a visszavételt és a magas állami kitün
tetéssel való elismerést.

Méltó emléket állított Mályusz Elemér
nek temetése alkalmával Székely György. 
Egész életét, munkásságát felidéző emléke
zésben búcsúzott „a magyar történetírásnak 
magas korában is fáradhatatlan munkásától, 
nemzetközileg elismert képviselőjétől. Azóta 
is sokfelé emlékeznek meg Mályusz Elemér
ről belföldön és külföldön egyaránt. Nemré
giben jelent meg a Südost-Forschungen 
1990. évfolyamában Thomas von Bogyay 
cikke, amely ismerteti Mályusz Elemér egész 
életművét A továbbiakban ezt adjuk közre 
magyar fordításban.

Vető Béla

Mályusz Elemér
(1898. aug. 22-1989. aug. 25.)

Elhunytával a magyar történettudomány 
nemcsak igen jelentős személyiséget vesztett 
el, hanem minden bizonnyal az utolsó törté
nészt, aki még a 19. században látta meg a 
napvilágot. A régi történeti Magyarország az 
ő számára még átélt valóság volt, hanyatlása 
az 1918-1920-as években fájdalmas élmény, 
mely a történész sorsát is messzemenően 
meghatározta.

Apjának, aki mint szolgabíró állt állami 
szolgálatban, első, név szerint ismert elődje, 
a Liptó megyéből származó Jablonovsky Pál 
volt, aki 1600 táján mint rektor munkálkodott 
evangélikus iskolákban különböző helyeken 
Felsőmagyarországon, és irodalmilag is tevé
keny volt. Szláv családi nevét humanista szo
kás szerint Malus-ra (almafa) latinosította, a 
Jablonovsky névben rejlő jablon szó hatásá
ra, mely hasonló jelentésű. A lutheri egyház
hoz való kötődést az utódok is megőrizték. 
Éppúgy a felvidéken, Turóc megyében volt 
honos az édesanya, született hajniki Bezegh. 
Ő a régi megyei nemességből származott, és
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az egyháztörténet

Megemlékezés 
dr. Mályusz Elemér 

munkásságáról
elődjei közé tartozott többek között Bezegh 
György, zólyomi alispán, aki az 1687. évi 
eperjesi vértörvényszék idején Caraffa gene
rálisnak esett áldozatul. A szép gyermekkori 
emlékek által Mályusz Elemér végig benső
séges kapcsolatban maradt anyjának hazájá
val.

A Mályusz család hagyományaihoz tar
tozott, hogy a fiúknak evangélikus iskolába 
kellett járniuk. Elemér atyja, mint szolgabíró 
Felsőmagyarországról a makói magyar róná
ra került, majd Szegedre, és kényszerűleg 
szakított a tradícióval. Fiait Szeged legjobb 
iskolájába, a piarista gimnáziumba küldte. Ez 
sorsdöntő elhatározás volt, mert Balanyi 
György, a kiváló történettanár bűvkörébe 
vonta Mályusz Elemért, úgyhogy a diák elha
tározta, maga is történész lesz. A budapesti 
egyetemen és az Eötvös Collegium egyedül
álló tudósműhelyében kapta meg kiképzését 
történelem és latin Biológia szakon. Az egye
temen Angyal Dávid lett az ő doktoratyja, aki 
memoárjában ezt írta: .Mályusz Elemér is 
tanítványom volt. Alapvető munkáját Turóc 
megyéről az én szemináriumi óráimon olvas
ta fel. Már mint egyetemista igen elvenenen 
és precízen írt. A magyar történeti iroda
lomban meglepően járatos volt. Nem volt 
tanítványom abban az értelemben, hogy az 
általam mutatott utat követte volna. Már az 
egyetemen önálló személyiségnek lehetett 
nevezni őt. Az igazi történésztehetség széle
sen szakosított érdeklődésével járta a maga 
útját.”

Mályusz maga visszatekintve, a követke
ző ösztöndíjas időszakot is a bécsi házi, ud
vari és állami levéltárban (1920-22), jó, de 
kemény iskolának nevezte. A kezdő törté
nésznek, akit a középkor egész életében von
zott, itt a Habsburg korba és a forráskiadvá
nyok problémájába kellett beledolgoznia ma
gát. A bécsi évek gyümölcse, a „Sándor Lipót 
főherceg iratai” éppoly mintaszerű, mint ké
sőbbi fonás- és regeszta-publikációi, pl. ,A  
szlavóniai és horvátországi pálos kolostorok 
oklevelei az Országos Levéltárban”, ,.Iratok 
a türelmi rendelet történetéhez”, a „Zsigmond 
kori oklevéltár” stb., hogy csak a legfonto
sabbakat említsük. Ezek egyedül elégségesek 
lennének, hogy a történész Mályusz hímevét 
biztosítsák.

Pályafutása 1945-ig sima volt, akadályok 
nélkül. 1922-től 1930-ig Mályusz Elemér a 
Magyar Országos levéltárban dolgozott. 
1925-ben egyetemi magántanári képesítést 
szerzett a középkori magyar történelem terü
letén a budapesti egyetemen. 1930-ban rend
kívüli egyetemi tanár lett a szegedi egyete
men és levelező tagja a Tudományos Akadé
miának. 1934-ben mint Hóman Bálint utóda, 
elnyerte Budapesten a középkori magyar tör
ténelem tanszékét, 1941-ben az Akadémia 
rendes tagjává választották.

Sokkal mozgalmasabban és változato
sabban alakult az alkotó munka folyamata. 
Az 1918-20-as évek már említett eseményei

a kezdő történészt mélyen és tartósan befo
lyásolták. Az átélt kommunizmus az alig har
minc éves történészt egyetlen kortársi tanul
mányára inspirálták. A megbukott Tanács- 
köztársaság emigránsainak tevékenységével 
foglalkozott 1919-től 1928-ig. A polgári 
jobboldal legjobb folyóirata, a .Napkelet”, 
amely mindig vigyázott, hogy az irodalmat és 
a tudományt a politikának ne szolgáltassa ki, 
kinyomtatta a fiatalos lendülettel megírt ta
nulmányt tizenkét folytatásban. Előszóval és 
okmányszerű függelékkel bővített könyvki
adás jelent meg egyidejűleg angolul London
ban és németül Münchenbah. Mályusz Ele
mér politikailag .jobboldali” volt, de nem 
konzervativizmusból, és Hóman Bálinttal va
lamint Szekfű Gyulával ellentétben sohasem 
törekedett politikai szerepre, és nem is vállalt 
ilyen szerepet. Jellemző, hogy bár a német 
tudománynak hálás volt az új ösztönzésekért 
és szempontokért, mint a huszas évek magyar 
szellemi élete általában, de a német történeti 
és nemzetiségi kutatás fenyegető politikai 
tendenciáira már korán és ismételten figyel
meztetett. De az igazi német tudósokkal való 
kapcsolatot a kritikus háborús években sem 
kerülte.

Trianon élménye hozzájárult ahhoz a fel- 
ismeréshzez, hogy egy nemzet történetében 
nem az államnak, hanem a népnek és a társa
dalomnak kell megadni az elsőbbséget. Azon 
az úton, melyet disszertációjával elkezdett, 
megalapítója és fő szervezője lett a telepü
lés-, népiségi- és nemzetiségi kutatásnak Ma
gyarországon. Egyes programszerű írásai 
mellett, mint, Anépiség története” c. adaléka, 
a Hóman Bálint által kiadott kötetben ,A  
magyar történetkutatás új útjai” és ,A  törté
nettudomány mai kérdései”, mutassunk rá az 
általa kiadott sorozatokra .Magyarság és 
nemzetiség”, „Település- és népiségtörténeti 
értekezések” valamint az „Erdély és népei” 
gyűjteményes munkára. Bizonyára nemcsak 
„fiatalos lelkesedése Max Weberért”, hanem 
minden életterületet átfogó érdeklődése is 
ösztönözte Mályuszt arra, hogy a társada
lomtörténet specialistája is legyen, amelynél 
őt főleg a polgárság, majd a későközépkori 
rendi állam foglalkoztatta különösen.

Mályuszt sokszor úgy nézték mint Szek
fű és a két világháború közt uralkodó szellem- 
történet ellenfelét. Kétségtelen, van egy bizo
nyos személyi rivalizálás; polémiájukban pl. 
a nyugati kulturbefolyás jelentőségéről vagy 
a középkori magyar nemzetiségi politikáról 
esett szó, de semmiképpen sem a történelem
felfogás alapkérdéseiről, hanem sokkal in
kább tények és források értékeléséről és értel
mezéséről. Mályusz ugyanis, aki össze tudta 
kapcsolni az okmányokat kutató aprólékos
ságát az általános történész sokoldalú érdek
lődésével, nyitott volt minden eszmei és kul
túrtörténeti kérdés iránt. Lutheri egyházához 
való hagyományos kötődése által volt érzéke 
a vallási dolgok iránt is, ami elengedhetetlen 
előfeltétele a középkor megértésének, de a

protestantizmus története megértésének is. 
így volt képes Mályusz nemcsak a középkori 
egyházi élet srukturális kérdéseit megmagya
rázni, hanem II. József kegyességtörténeté
hez és valláspolitikájához is lényegest hozzá
fűzni.

Az akadémiai karrier 1945-ben, a háború 
után hirtelen megszakadt. A tanítót, aki a „vö
rös emigrációt” kipellengérezte, és 1942-ben 
a .Magyar történettudomány” c. könyvének 
több fejezetét a reformisták újságjában publi
kálta, el kellett, hogy távolítsák az egyetem
ről. 1949-ben néhány érdemes bel- és külföldi 
tudóssal együtt kizárták az átszervezett Tudo
mányos Akadémiáról. A Magyarországi 
Evangélikus Egyház 1947-ben felkínálta ne
ki a szerényen dotált levéltárosi és könyv
tárosi állást. A mintaszerű Evangélikus Or
szágos Levéltárat Mályusz Elemér építette 
fel.

Csak a Sztálin halála után bekövetkező 
politikai enyhülés tette lehetővé néhány par
lagon heverő tudományos erő reaktíválását. 
Mályusz 1954-ben a Tudományos Akadémia 
Történettudományi Intézetének munkatársa 
lett. Az Akadémiára való újra felvétel teljes 
rehabilitációnak értékelhető. A politika nem 
árnyékolhatta be a tudós nemzetközi jóhírét. 
Ezt bizonyítja a Commission intemationale 
pour ’Histoire des Assemblées d’État 1972- 
ben Székesfehérváron tarott ülése, amelynek 
ő 1933-től alapító tagja volt. Az ülés előadá
sai 1976-ban Brüsszelben megjelentek mint 
Mályusz Elemér ünnepi iratai (Album Ele
mér Mályusz).

A háború után mindenesetre csak a kö
zépkor tudósa juthatott szóhoz, aki a közép
kor határait csupán recenziókban és az evan
gélikus egyház sajtójában lépte á t A közép
kori történelemnek általában gyanú alá nem 
eső problémáiról a politikán felül állva meg
lehetősen szabadon tudott Mályusz írni, né
hány többnyire szóértelmezési engedményt 
adva az uralkodó ideológiának. A már emlí
tett forráspublikációkon kívül folytatta és be
fejezte a fontos értekezéseket a középkori 
magyar történelemírásról. A kétkötetes 
„kommentár Turócz János krónikájához” c. 
művét az ősz szerző, fiatalságára és szeretett 
anyjának hazájára gondolva, kedvenc művé
nek nevezte. Alig kisebb jelentőségűek azok 
a könyvek, melyeket csak évtizedes késéssel 
lehetett publikálni. „Egyházi társadalom a 
középkori Magyarországon” és „Erdély ma
gyar társadalma a középkorban”. 1984-ben 
kiadott „Zsigmond király uralma Magyaror
szágon” c. művének német kiadását már nem 
érte meg.

Steven B.Vardy .Modern Hungarian 
Historiography” c. könyvében (New York 
1976,103 lap) Mályusz Elemért úgy jellemzi 
m int, minden idők egyik legnagyobb magyar 
történészét”. Ranglisták, mint a sportban, a 
tudományban bizonyára nem lehetségesek. 
Az életmű, melyből itt csak egy töredéket 
mutathattunk be, mindenesetre nemcsak 
mennyiségileg impozáns, hanem minőségi
leg is meggyőző és egyedülálló. Sikerültneki 
a reális múlt kutatása közben a pozitív alapos
ságot átfogó széleslátással összekapcsolni, és 
amellett a jelennel és az ifjúsággal való kap
csolatot soha nem engedte megszakadni. Má- 
lyusz Elemér mindig valamikép a jövő szá
mára is dolgozott. Eljövendő történészgene
rációk építeni fognak az ő eredményeire, és 
írásait mint kincsesbányát fogják használni.

Fordította: Gáncs Aladár

181



A teológia szomszédságában

*

Ifi. Fasang Árpád:

Töprengések egy 
Mozart-évforduló ürügyén

A nagy átértékelések kor
szakát éjük. Ez természetes 
mert olyan éveket, évtizedeket 
éltünk meg „amelyre ma sincs 
ige”, hogy Illyés Gyula csoda
szép Bartók-versét idézzem. 
Ugyanakkor az igazi átértéke
léshez szükséges belső önvizs
gálat sokszor elmarad. Ennek 
pedig gyakorta az a következ
ménye, hogy az egész életünk
re, gondolkodásunkra, viselke
désünkre kiható új számvetés 
lényege sikkad el s vagy az ali
bikeresés, vagy a nemtelen le
számolás ingoványában süly- 
lyed el. Az elmúlt korszakból 
megtudhattuk, hogy a politikai 
leszámolásnak nemcsak az 
egyén, hanem a közösségek, 
nemcsak a közeli múlt, hanem 
távolabbi korszakok is áldoza
tul eshetnek. Mi lehet az, ami 
egy szuverén ember szuverén 
gondolkodására jellemzően ér- 
tékállóan megmarad, vagy pe
dig kihullik az örökös rostálá
son? Próbáljuk meg e kérdést 
„depolitizálni” s az általánosí
tás legmagasabb szintjén ke
resni a legmegfelelőbb választ.

Mozart halálának 200. év
fordulója jó  alkalom arra, hogy 
történeti, történetfilozófiai, 
esztétikai judiciumunk válto
zásait nyomon kövessük s az 
imént felvetett kérdésre meg
adjuk a választ. Nem árt hang
súlyozni, hogy az alkotómű
vész élete és az életmű nincs 
mindig szinkronban egymás
sal, vagyis az alkotó életének 
és alkotásainak minősége nagy 
ellentmondásokat is tartalmaz
hat. S ennek következtében ol
csó sztereotipiák elteijedését is 
elősegíthetik.

Ilyen olcsó sztereotípia a 
szegény, mindig nélkülöző, 
már-már éhező zeneszerző éle
te és a zeneszerző műveiből 
áradó életkedv, vidámság, de
rű, vitalitás ellentmondása. 
Ezen ellentét feloldására -  Mo
zart esetében -  könnyebb hely

zetben vagyunk, mint mondjuk 
a 70 vagy 100 évvel ezelőtt élt 
elődeink, azért mert a zenetu
domány Mozart életének nem 
egy homályban maradt perió
dusát jól dokumentálhatóan 
feltárta s a múlt századvégi ro
mantikus túlzások közül nem 
egyet megkérdőjelezett, sőt ha
tározottan cáfolt Ilyenek pl. a 
Mozart betegségére (a „roman
tikus” tüdőbajjal ellentétben 
súlyos vesebántalmai voltak), 
állítólagos szegénységére 
(adatok bizonyítják, hogy tisz
tes jövedelme volt), vagy a tár
sadalmi számkivetettségére 
vonatkozó korábbi téves és 
megrögzött információk. 
(Nem igaz, hogy csupán a tö
megsír jutott volna neki osz
tályrészül, de mivel a temetése 
napján ítéletidő tombolt, ezért 
nem kísérhették el Mozartot 
tisztelői utolsó útjára.)

Minden korszak az előző 
(különösen a közvetlenül egy
másba olvadó) korok értékelé
sét soha nem tudja pár excel- 
lence „objektiven” elvégezni, 
óhatatlanul is a maga önértel
mezésének -  szándékos vagy 
kevésbé szándékolt önértéke
lésének, akár önigazolásának -  
nyomait, mint valamiféle kri
minalisztikai ujjlenyomatokat 
rajta hagy a felidézett korsza
kokon. De vajon érvényes-e ez 
a megállapítás Mozart zenéjére 
is? Ugyanazt a Mozartot hall
juk, mint mondjuk az 50-60 év
vel ezelőtt élt elődeink, vagy 
valami mást? Ne elégedjünk 
meg a közhelyszerű válasszal, 
hogy természetesen mást, hi
szen más akusztikai viszonyok 
között élünk, hanem a lényegre 
próbáljunk feleletet adni: 
Ugyanazt a zsenialitást, a zenei 
matérián, az anyagon való tö
kéletes uralmat, a szellem sza
bad szárnyalását halljuk-e ki a 
mozarti muzsikából, mint aho
gyan azt Liszt, Bartók, Richard 
Strauss, Kodály kihallotta,

vagy valami mást? A válasz 
azért olyan nehéz, mert ko
runkban a matérián azaz az 
anyagon való uralom a formá
lási biztonság emberi erőfeszí
tése egészen más elbírálásban 
részesül, mint korábban. (Hiá
ba, régen még nem volt kom- 
puter, s amit ma könnyűszerrel 
meg tudunk komputerrel olda
ni, az korábban emberfeletti 
erőfeszítéseket igényelt, ma 
már könnyű egy aranymetszést 
beprogramozni, igen ám, de 
azt előbb „ki kellett találni”). A 
pontos válasz másik nehézsé
ge, hogy az eredeti kérdésben 
egy másik kérdés is benne fog
laltatik, mégpedig az, hogy 
ugyanolyan érzékenyek va
gyunk-e (esetleg hasonló jelen
ségekre hasonló érzékenység
gel reagálunk), mint Mozart 
korának hallgatói? Sajnos itt 
megáll a tudományunk, mert 
nincs közös, minden korszak 
viszgálatára egyaránt használ
ható mércénk, etalonunk. Leg
feljebb csak következtetni tu
dunk egyre s másra, hogy való
színűleg más dolgokra és 
másként vagyunk érzékenyek 
(ugyanakkor érzéketlenek), 
mint a XVIII. század végének 
nemzedéke. Talán nem túlzás 
annak hangoztatása, hogy ér
zelmi és intellektuális életünk 
egyensúlyában mutatkozik 
hangsúlyeltolódás (korábbi 
korszakokkal szemben) az ér
zelem rovására. Ennek a hang
súlyeltolódásnak Mozart zené
je  is részben áldozatául esett. 
Ma már „objektívebb”, vagyis 
kevésbé érzelmi alapon meg
közelített Mozart szól hoz
zánk, aminek nemcsak rossz, 
hanem jó oldala is van.

íme néhány példa az anali
tikus megközelítés pozitívu
maiból:

Századunk első felében a 
muzsikusoknak nem nagyon 
jutott eszébe, hogy Mozart mu
zsikáját korabeli hangszere

ken, pl. csembalón vagy forte- 
pianon szólaltassák meg. Egy
szerűen „nem volt divat” 
csembaló-esteket adni, a hang
szer csupán mint múzeumi 
tárgy létezett. A histórikus ze
neszemléletnek kellett gyöke
ret vernie, hogy képzelőerőn
ket más vonatkozásban is meg
mozgassuk. Kétségtelen, hogy 
Mozart idejében a hangszerek, 
kamaraegyüttesek hangzása 
sokkal „szárazabb” volt, mint 
napjainban. A fortepiano -  a 
zongora egyik őse -  hangzási 
lehetőségei sokkal szerényeb
bek, mint a későbbi zongoráké. 
Két, ellentétes és kibékíthetet- 
lennek látszó vélemény csap itt 
össze. Az egyik azt mondja, azt 
kell, hogy valljuk, amit Mozart 
is vallhatott, a másik álláspont 
pedig azt hangsúlyozza, hogy 
Mozart zsenialitását nem lehet 
a korabeli kezdetleges hang
szerek kalodájába zárni. Az el
lentábor szerint szó sincs kez
detlegesebb hangszerekről, ha
nem csak a „másságról”. 
Szerintem az egészséges 
kompromisszum nem lehetet
len. Egyrészt vannak olyan 
hangszerek -  hegedű, brácsa, 
cselló, orgona -  amelyek már 
Mozart korában elérték jelen
legi ismereteink szerint a hang
szerkészítés csúcsait, másrészt 
tisztában kell lennünk azzal is, 
hogy az akusztikán nem lehet 
erőszakot venni. Korabeli 
hangszerek csak korabeli ter
mekben érvényesülhetnek. A 
valós kérdés többnyire úgy 
merül fel, hogy a több ezer főt 
befogadó modem hangver
senytermekben megszólaltas
suk-e Mozart zenéjét? Ha igen, 
akkor alkalmazkodni kell az 
akusztikai követelményekhez.

A histórikus szemlélet két
ségtelenül forradalmian új 
eredményeket hozott a zenetu
dományban (is), de egy nagy 
veszélye kétségtelen: a mate-
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riális megközelítés túlsúlya a 
spiritualitással szemben.

Könnyen áteshetünk a ló 
másik oldalára, ha a zene szü
letésének és a megszólaltatás 
pillanatának lelki jelenségeire 
nem figyelünk. Megítélésem 
szerint e területen a zenetudo
mány -  de főleg a lélektan -  
még nagy meglepetéseket rej
teget Egyre inkább rá kell, 
hogy jöjjünk: szuverén egyéni
ség nélkül nincs művészi telje
sítmény, csupán tisztes kisipa
ros produktum. Mozart egyéni
ségének vizsgálata -  éppen 
zenéjén keresztül -  óriási kin
csesbánya a kutatók számára, 
annak ellenére, hogy a kutatás 
viszonylag egyszerű két kér
dés-csoportot ölel fel: az egyik 
a racionalitás és az emóció vi
szonya (aránya) a művészi 
mondanivaló megszületésé
ben, a másik a tudatosság és az 
ösztönösség kapcsolata a mű
vészi alkotás létrejöttében.

Az egyes zenetörténeti 
korszakokat úgy is tipizálhat
juk, hogy a ráció és az érzelem 
koordinátáinak segítségével 
próbáljuk meghatározni egy 
adott korszak vagy egy zene
szerző stílusjegyeit. Ez vi
szonylag egyszerű feladat. Pl. a 
polifóniában a rációnak milyen 
óriási szerepe van, egy kettős, 
avagy hármasfúgát, egy rák
menetet nem lehet „véletlenül” 
megkomponálni. A dodekafo- 
nia (Schönberg) korszaka a ze
nében pár excellence racionális 
korszak, olyan mesterséges 
akadályokat állít a zeneszerző 
fantáziájának az útjába, mint 
az olyan futóknak, akik tájéko
zódási futóversenyen vesznek 
részt. Térkép nélkül -  s részben 
ez is cél -  nincs értelme az 
ilyen típusú versenynek. Mo
zart zenéjének hallgatása köz
ben nincs szükség térképre 
vagy iránytűre. A zene logikája 
olyan, hogy az egyes periódu
sok, zenei folyamatok egymás
ból következnek s ezért van 
olyan érzésünk, hogy Mozart- 
stilusban nem is olyan nehéz 
komponálni, pedig mennyire 
nehéz! Éppen az oly kris
tálytiszta logika, a keresetlen 
egyszerűség miatt, amelyek 
szinte észrevétlenül megbúj
nak e zene érzelmi gazdagsága 
m ögött Az a közhely, amely a 
„hideg fej, meleg szív” sablo
nára épül, nagyon is lényegi 
összefüggéseket feszeget. 
Hogy mire is gondolok, szeret
nék Németh Lászlónak egy ta

láló hasonlatára hivatkozni. 
Németh egy interjújában úgy 
beszél Chopinről, mint a ro
mantika Mozartjáról. De 
ugyanez a hasonlat fordítva 
esetleg nem találóbb-e? Vagyis 
Mozart zenéjét nem úgy jelle
mezhetjük legjobban, ha azt 
mondjuk, hogy ő a bécsi 
klasszicizmus, a rokokó Cho
pinje? Ez alatt semmi mást 
nem kell értenünk, csak azt, 
hogy a mozarti muzsika hall
gatása közben a hallgatóban az 
érzelmi rezonancia a meghatá
rozó, az elsődleges, a struktúra, 
a formai tökély másodlagos.

Töprengéseim befejezése
ként még egy témát szeretnék 
érinteni, azt ami Mozart vallá

sos zenéjével foglalkozik. A 
zenetudomány új felismerései 
fényében az egyházi művek 
kapcsán milyen lelkületű -  fe
lületesen vagy mélyen vallásos 
-  Mozartot ismerhetünk meg? 
E kérdésre Mozart esetében 
sokkal nehezebb választ adni, 
mint Johann Sebastian Bach 
lelki irányultsága kapcsán, 
azért, mert Bach -  ezt partitú- 
raoldalak ezrei tanúsítják -  ki
váló, nagy felkészültségű teo
lógus is volt, aki hitünk nagy 
igazságait a zene fogalmi esz
közeivel sok esetben lényegre- 
törőbben megfogalmazta, mint 
ha azokat szavakba akarta vol
na önteni. Az egyértelműen bi
zonyítható, hogy Mozart vallá

sos műveiben érhető leginkább 
tetten Bach hatása, ily módon 
mintegy vissza is igazolja 
Bach vallásosságának igazi ér
tékét Ami Mozart zenéjén ke
resztül a hallgatóban, mint 
transcendens világ üzenete
ként őrződik, az a gyermeki 
öröm, gyermeki alázat és áhíta
tosság hangja.

Mozart igazi világa a kato
likus barokk templomokban 
gyakran található (szobor- 
ban,képben megmintázott) ki- 
csattanóan egészséges, pufók 
kis angyalkák világa. Az an
gyalokról jóformán semmit 
sem tudunk, csak azt, hogy ők 
is dicsérik Istent. Részesei Is
ten dicsőségének -  hozzátehet
jük -  Mozart muzsikájával 
egyetemben. Mozart azt is tud
ta, hogy mi a szenvedés, a 
gyötrelem, de soha nem volt 
morbid, s legkevésbé destruk- 
tivan cinikus. A derű és a meg
békélés angyali üdvözletét hir
deti utolsó, drámai hangvételű 
művében, a Requiemben is. A 
sorsával lázadó és lázongó, 
örökké elégedetlen ember ma
gatartásával szemben Mozart 
elfogadja a kegyelem szavát: 
„számomra ennyi adatott és 
nem több”.

Visszatérve eredeti, a beve
zetőben feltett alapkérdésünk
höz: Mi az, ami a mozarti élet
műben értékállóan mindig 
megmarad? Ovidius állításával 
szemben -  Tempus edax re- 
rum, az idő, ami mindent el
pusztít -  azt vallom, hogy az 
idő nem csak pusztít, hanem 
csiszol és érlel is, akkor ha a 
lényegest meg tudjuk külön
böztetni a lényegtelentől. Lé
nyeges szempont annak belátá
sa, hogy egy életet vagy élet
művet nem lehet 
pillanatfelvételként, kimereví
tett fotóként ábrázolni, az ál
landóan ki van téve a történel
mi változó fényvisszatükröző
déseiknek. Ellenben, ha úgy 
tesszük fel a kérdést, hogy Mo
zart Muzsikájából kisugárzik-e 
olyan erő, amely képes létre
hozni egy szellemi-lelki áram
kört, a „lélektől lélekig” hul
lámhosszát, akkor válaszunk 
egyértelmű igen. Az igaz, hogy 
tempora mutantur et nos muta- 
mur in illis -  az idők változnak 
s bennük mi is változunk -  de a 
Soli Deo Gloria minden kor
ban ugyanaz. Ezt hirdeti a mo
zarti zene is. Nem hallhatatlan, 
ellenkezőleg: Titka az, hogy 
halhatatlan.

Mozart Requiem-jét 
hallgatom
Ha csak annyi is igaz
az Utolsó ítéletből,
amennyit itt most ez a tétel
hatalmas hangon fülünkbe zendít,
mert zúg viharként,
terhével porba sújt,
sir a hegedűkön,
a dobokon dübörög,
harsog a dobhártyát rezegtető
karének fortissimója is,
kicsinnyé tesz, szétmorzsol szinte,
bűntudat félelmében földre roskaszt;
ha csak annyi volna is a végítélet,
ahogy azt a középkor ábrázolta,
jelesül Michelangelo
titán! képekben rajzolva meg
a dies irae iszonyatát;
vagy amiképpen Rubens festette meg
a kárhozottak pokolba tántorgását...
Márpedig tudom, nincs arra kép, se hang,
elégtelen velőt rázó sikoly,
hömpölygő tűzfolyó, lávaeső,
hogy az Urnák fenségét
valóságában éreztesse meg velünk,
ezerszeresen meghaladja az
minden korszak képzelő erejét...
Mondom, ha csak annyi is igaz 
a Pantokrátor végítéletet hozó 
isteni hatalmából,
amennyit hírneves festők ábrázoltak 
vagy Mozart zenéje itt most 
fülünkbe zendít: 
máris tűnődve elcsodálkozom 
a Mindenható Istennek türelmén, 
hogy addig, mind az utolsó napig 
ágaskodni hágy minket, 
kihívó tekintetű porszem-embereket.

(1987)
Scholz László
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Fórum
Mit várok a 
zsinattól?
A zsinat küszöbén állva
hadd emeljek ki elvárásaimból hármat

1. Átgondoltabb törvényeket, mint eddig
Az előkészületi szakaszban az elmúlt egy év alatt sokan 

sokszor bizonyították, miért nem jók az 1966-ban megalko
tott törvények. Helyettük átgondoltabbakat várunk, körülte
kintőbbeket, hiszen egyházunk olyan új helyzetben van ma, 
mint történelmében eddig még soha. A nagykonstantinuszi 
állam és egyház-kapcsolatnak vetett véget az 1990. évi IV. 
törvény és először rendezheti a kétezres év felé vándorolva 
egyházunk helyzetét a „szabad állam -  szabad egyház” el
képzelés. Új törvénykönyvünk sem lesz bizonyára tökéletes, 
de körültekintőbben kell meghatároznia az egyháztagságot, 
a misszió feladatait, az egyházi oktatás-nevelés intézményes 
rendjét, mint az eddig volt.

Új struktúránk, megújuló szervezetünk csak másodlagos, 
mert mögötte és benne az egyház propriuma, Isten evangé
liuma a lényeges tartalom. Ezért az egyházi törvényhozás 
nem olyan, mint a parlamenti. Hiszen nem többféle „párt” áll 
egymás mellett vagy egymással szemben, hanem egy a prog
ramunk, Krisztus küldése. A végrehajtói, bírói és törvényho
zói egyházi intézmények sem ugyanabban az értelemben 
dolgoznak, mint a társadalomban, nem választhatók el egy
mástól, mert ugyanazon egy Úr megbízása szerint kell eljár
niuk. Különösen is furcsa az egyházban a „hatalom” letéte
ményesét látni, mert szolgálatra rendeltettünk. Hibás követ
keztetésekre vezethet az a sokszor hallott tétel, hogy „minden 
hatalom forrása a gyülekezet”, hiszen Jézus az egyházi hata
lom forrása. Az egyházi törvények ennek a hatalomnak a 
szolgálatát rendezik mederbe, erre nézve kell átgondolni 
életünket

2. Nagyobb felelősségvállalást

Törvényhozásunkat lehet a jogok és lehetőségek oldaláról 
nézni, de feltétlenül hozzá kell kapcsolni a nagyobb felelős
ségre való buzdítást. Egy-egy gyülekezet vagy egyházi kor
mányzó testület minden tagjának, a nem-lelkészeknek is föl 
kell vállalniuk a felelősséget a maguk helyi munkájára és a 
szélesebb összefüggésekre nézve. Olyan tanulási folyamatba 
léptünk a zsinat meghirdetésével, amelyikben túl kell látnunk 
a saját templomtornyunkon és kongregacionalista önzés he
lyett a közösség területi és országos összefüggéseit figyelhet
jük, spirituális és materiális vonalon egyaránt.

Ez a nagyobb felelősség azt jelenti, hogy népegyházi 
kereteinket a hitvalló egyház irányába fejlesztjük, benne a 
nem-lelkészek, laikusok széleskörű bevonásával. Csak így

képzelhető el, hogy megfeleljünk társadalmunk elvárásainak 
és kihívásainak. A készülő parlamenti törvény rendezni kí
vánja az államosított egyházi ingatlanok tulajdoni viszonyát. 
A visszaigényelt épületeket és intézményeket viszont nekünk 
kell megtöltenünk, kezelnünk, misszióra, nevelésre, tanításra 
használnunk. Nagy a felelősségük a zsinat tagjainak!

3. Szembenézést a realitásokkal
Mivel közösségi munkát jelent a törvényalkotás, fontos 

szempont, hogy a zsinat tagjai készek legyenek egymás 
véleményére figyelni és kompromisszumokat is kötni. Azon 
valóságból elindulva alkotjuk meg törvényeinket, amelyik
ben élünk. Ez a valóság a korábban számontartott egyházi 
taglétszámnak mintegy a fele, hozzá még a nyomasztó lel
készhiány, szakemberhiány minden területen, különösen is a 
nevelés-oktatásban. Ezért nem alkothatunk ideális egyházi 
helyzetre szóló törvényeket, hanem meg kell alkudnunk a 
lehetőségekkel. Olyan medret kell készítenünk munkánk és 
életünk számára, amit be tudunk tölteni és amit adódó lehe
tőségek között bővíteni is tudunk. Ezért az a reményem, hogy 
saját házunk rendbetétele azt jelenti, felhasználjuk majd a 
régi építőköveket is. Ilyen régi érték egyházunk presbiteri 
kormányzási rendje, a gyülekezetek, egyházmegyék és egy
házkerületek kapcsolódása. Bizonyára belátja majd a zsinat, 
hogy ott kell változtatni, ahol jobbat is tudunk ajánlani.

Hosszú vagy rövid lesz-e a zsinat, kérdezik sokan. A 
jelenlegi törvény legfeljebb hat évet ír elő. Azt gondolom, ha 
az egyház sajátos feladatainak, spirituális, jézusi küldetésé
nek prioritásaiban megtaláljuk a consensus magnus vonalát, 
akkor két-három év alatt megalkothatjuk az ehhez szükséges 
új egyházi keretet is.

Dr. Harmati Béla

Interjú a zsinat 
összehívójával
A Szerkesztő beszélgetése Dr.Frenkl Róbert 
professzorral, a MEE felügyelőjével.
Eredetileg nyolc-kilenc kérdést vetettem fel az Országos 

Felügyelőnek, mivel azonban ezek a kérdések összefügge
nek, Dr. Frenkl Róbert válaszait egyvégtében közöljük:

-  Hogyan segíthetünk egyházunknak ma a zsinat idején: 
nem-lelkészek és lelkészek együtt? Ez a főkérdés, a többi 
ebből adódik.

-  Meddig tartható egyházi szóhasználatunkban és gon
dolkozásunkban a lelkész és laikus megkülönböztetés, 
vagy az egyháziak-világiak megjelölés (már a rómaiak 
populus dein az egész egyházat értik -  mi még világiak
nak nevezzük a nem lelkészeket?)

-  Miért a különböző rangsorolás? Miért kevesebb, vagy 
miért több a nem lelkészi elem egyházunkban? A paritás
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mikor lesz valóban az?
-  A Magyar Nemzetben nemrégen megjelent írásában (In

terjú?) Felügyelő úr elismerte, hogy a lelkészekre az 
elmúlt évtizedekben nagyobb nyomás nehezedett, mint a 
hívekre? Tudja-e ezt mindenki az egyházban?

-  A Lelkipásztor már neve szerint is pártosan a lelkészeket 
szerető, megbecsülő lap -  ugyanakkor szívesen tanulunk 
a nem lelkészektől. Miben tudnák lapunkat is segíteni a 
nem lelkészek (Fórum, a Teol.szomszédságában, Egyhá
zi közélet -  rovatainkban pl.)

-  A Lp. egyik alapelve, a szerkesztő ars poeticája az integ
rálás: átölelni mindenkit, aki parányi egyházunkban ma 
szolgál... El tudja-e képzelni, hogy lelkészek és nem 
lelkészek nemcsak tisztelik és megértik egymást, de Cre
ative, konstruktive kiegészítik egymást és így segítenek 
az egész MEE-nak.

-  Egyházi közéletünkből hiányolom a jövőre orientáltsá
got. Ha akarjuk, ha nem a XXI. sz.kapujában vagyunk, 
annak előszobájában a XX.sz. utolsó évtizedében, nem 
valószínű, hogy ebben az évszázadban lesz még egy zsi
natunk... Elég-e ha a múltat rendezgetjük, a jelent lom- 
talanítjuk, de alig-alig tervezünk. Nem vagyunk futuro
lógusok, egyházi prognózist sem tudunk adni hitelesen, 
hiszen nemcsak a mi kezünkben van az egyház holnapja
-  mégis van-e rövid és hosszú távon a MEE vezetőségé
nek -  koncepciója -  vagy csak tűzoltó munkára kény
szerülünk.

-  Májusi számunkban olvasták lapunk olvasói Felügyelő 
úr decemberi -  a rendkívüli közgyűlésen elmondott be
szédét -  nem véletlenül időzítve a zsinat elé. Lát-e vala
mi újat ahhoz képest?

Dr.Frenkl Róbert válasza:
-  A 66-os egyházi törvények egyik gyengéje a nem-lel- 

készi elem szinte teljes háttérbe szorítása. Sajnos, a törvény 
a realitást tükrözte, az egyház klerikalizálódását, ennek okait, 
elsősorban a politikai rendszer ilyen irányú nyomását, már 
többször elemeztük.

-  A zsinat összetétele megőrizte a történelmi paritást, ez 
eleve esélyt ad valami újra, ami valójában nagyon is régi 
protestáns örökség. Nevezetesen éppen arra, hogy megszűn
jék a szinte bénító hangsúlyozása annak, hogy lelkész és nem 
lelkész vagy egyházi ill. világi valaki. Még akkor is rossz ez, 
ha nincs benne negatív kicsengés.

-  Ez lenne az alapja a felszabadult együttmunkálkodás- 
nak, egyfajta legjobb értelemben vett értelmiségi zsinatnak, 
természetesen nem a foglalkozások, hanem a felkészültség 
és a felelősség értelmében. Meg kell szabadulni a görcsöktől 
és ebben is segíteni kell egymásnak. A lelkészeknek a ma- 
gukrahagyatottság, a nem-lelkészeknek a kirekesztettség 
görcsétől. Ma sokat hallani a missziói egyház szükségessé
géről. Ez igaz, de szabadságunk van megélni a népegyház 
örömét is.

-  Vagyunk, túléltük a mögöttünk lévő éveket. Keveseb
ben, mint évtizedekkel ezelőtt, de talán mégis többen, mint 
véltük és növekszik a keresztelések, esketések, konfirmálá
sok száma is, nemcsak a temető gyűjt egybe fogyatkozó 
híveket.

-  Lelkészek és nem-lelkészek segíthetnek egymásnak a 
zsinaton megélni a befolyásmentes, jóízű munka örömét, 
amikor akár fehér izzásig hevül a légkör, de ez alkotó és 
teremtő légkör. Azért vitatkozunk, mert valóban rajtunk mú

lik a döntés. Ily módon a megújuló egyházi életnek nemcsak 
eseménye, hanem iskolája is lehet a zsinat

Nem kell restelkednünk, ha évtizedek után ismét alapkér
déseken meditálunk. Természetesen a populus dei, az isten 
népe egysége nem mond ellent a teológus műveltség, kép
zettség szükségességének. Ez nem fölényt, hanem fokozott 
felelősséget jelent a teológusok számára. Szándékosan emlí
tek teológust és nem lelkészt, mert mint minden egyéb értel
miségi pályán, nem a diploma, hanem a tudás számít, még 
akkor is, ha a diploma az egzisztencia alapja. Autodidakta 
módon is jelentős ismeretanyagra lehet szert tenni. A nem
lelkészek görcsét oldani kell, a tévedés jogával is fejtsék ki 
gondolataikat, ez a nagytudású lelkészek, teológusok felada
ta, akik -  ismétlem -  természetesen sajátos felelősséget hor
doznak az egyház megújulásáért, többek között a jó  törvé
nyekért is.

-  Oldani kell azonban a lelkészek görcseit is, pl. abban, 
hogy ők inkább megalkudtak a múltban. Azt hiszem, ez így 
nem igaz. Rájuk hárult a nagyobb teher. Először azért -  
gondoljunk az ötvenes évekre -  hogy az emberek megértsék, 
ha az egyház embereit sem kímélik, ők hogyan számíthassa
nak irgalomra, ha nem passzívak. Később -  gondolok a 
hatvanas-hetvenes évekre -  a korlátok közé szorított egyházi 
életben kellett a gyülekezetek érdekében egyensúlyozniuk. 
Míg a társadalomban már szabadabbá vált a légkör, a lel
készek feje fölött Damoklész kardjaként lebegett a tézis: 
„Ideológiai kérdésekben nincs békés egymás mellett élés.” 
Ehhez járult saját vezetőik többarcúsága. Mindenki maga 
kell, hogy elsősorban megítélje múltját, de eleve nem tehető 
különbség a lelkészek rovására. Sőt a nagyobb teherhordás, 
a másodosztályú állampolgár helyzet után több szeretette 
tarthatnak igényt.

-  A Lelkipásztornak -  mint lelkészi szakfolyóiratnak -  
ezért lehet, szabad még egy ideig pártosan szeretni a lelké
szeket, de valójában a teológia tudománya iránti elfogultság 
a kötelező. Azt hiszem, mint általában a humán tudo
mányokban, itt is van mit pótolni, és ez tág teret ad teológu
sok, pedagógusok, pszichológusok, szociológusok, orvosok 
stb. együttmunkálkodásának. A tudományok fejlődése jel
lemzően felgyorsult a határterületeken. A teológiát nem sza
bad félteni ettől, másrészt az egyéb tudományok művelőinek 
sem szabad elzárkózni a teológiától.

-  Ez már egyfajta integrálódás lehetőségét vetíti elénk, 
nemcsak megértik, de organikusan segítik is egymást a kü
lönböző szakmák művelői. Az integrációt, és azt hiszem, ez 
az egyház sajátos többlete a szellemi egység keresése mel
lett, elősegíti az evangéliumi lelkület is, nemcsak toleráns 
vagyok, hanem különbnek tartom a másikat magamnál.

-  Ez a lelki-szellemi alapállás teheti lehetővé a szabadu
lást a legnagyobb görcstől, a múlthoz kötődéstől. Érthető, 
hogy kiváló emberek is nehezen szabadulnak meg ettől a 
görcstől, nehezen dolgozzák fel, hogy minden megtörtént, 
velük is megtörtént, ők is ebben éltek. Kutatják az okokat, a 
kelleténél is jobban elítélik magukat, másrészt szeretnék a 
felmentést, mondván, hogy ők tiszták maradtak.

-  Ki kell jutni ebből az állapotból és a jövőre kell figyelni. 
Keresni kell, hol tartanánk, ha nem jön a nagy történelmi 
vargabetű. Együtt meg kell fogalmaznunk a 21. század egy
házának képét és erre kell szocializálódni is.

-  Amilyen rossz módszer elvi kérdések tisztázása elől
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tevékenységbe menekülni, annyira hiba görcsbe meredve a 
múltba fordulni jövőt építő tevékenység helyett. A zsinaton 
is ez lesz a vízválasztó és remélem, hogy egyre inkább a jövő 
építése lesz a meghatározó.

-  Le kell zárni az önmardosó múlt-elemzést, el kell jutni 
a mögöttünk levő évek objektív megismerésére és értékelé
sére, ugyanakkor fel kell szabadulni a jövő felé fordulásra és 
szellemi értékeinket, szelekciós lehetőségeinket maximáli
san ki kell használnunk a következő időben.

A Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 2000-ben
Vízió
Arra kaptam felkérést, hogy röviden mondjam el vízió

mat a 2000-ben működő Magyarországi Evangélikus Egy
házról.

Szeretném, ha a tisztelt hallgatóság először is ellenőrizné, 
hogy vajon jól értem-e a feladatot.

Úgy vélem, hogy nem vágyálmaimról kell beszélnem, 
nem arról, hogy milyennek szeretném látni egyházamat ma, 
vagy 2000-ben.

Felfogásom szerint a vízió távol áll az illúziótól is. Valami 
irreális elképzeléstől, a valóságos lehetőségekről megfeled
kező önbecsapástól. 2000 valójában nincs messze, az a köz
vetlen holnapunk. 2000-ben nem lehetnek lényegesen más 
viszonyaink mint amelyek között ma élünk. Tudom ezzel 
emberileg szólok. Másrészről hiszem, hogy Istennél minden 
lehetséges, hogy egy szemvillanás alatt képes kiforgatni vi
lágunkat sarkaiból, hogy a Szentlélek még az olyan konok, 
megcsontosodott tudatot mint az enyém, vagy a jelenlévők 
egynémelyikéé, gyökeresen meg tudja változtatni és remény
kedem is ilyen munkájában. De ez az Isten ma még számom
ra ismeretlen titka. Én most ismereteimre támaszkodva pró
bálok gondolkodni, bátran előretekinteni 9 évet és mérlegel
ni, hogy a már látható haladási irány nyomvonalán meddig 
juthat 2000-ig egyházunk. A szükségszerűt próbálom felvá
zolni.

Így adódik következőkét tételes vízióm:
A Magyarországi Evangélikus Egyház értékekről bizony

ságot téve, értékeket hordozva fokozódó mértékben járulhat 
hozzá az értékválságban lévő országban új értékrend formá
lódásához. Értékmutató közösség leszünk. Nem az egyetlen, 
több értékmutató közösség között az egyik.

Lassan -  és ebben a zsinatnak is lehet része -  lélekben 
fiatalabb generáció veszi át a követendő célok kijelölését, az 
értékek súlyozását

Lesznek ma még nagyra tartott értékek, amelyek lejjebb 
sorolódnak és egyes elhanyagolt, ma még szürkének tűnő 
valóságokról fel fogjuk ismerni, hogy drága kincsek. A 200 
ezer evangélikus közül remélhetőleg sok úgy fogja felmutat
ni ezeket az értékeket hogy ítélete a kívülállók számára is 
meggyőző lesz.

TALÁN KISEBB JELENTŐSÉGET FOGUNK TU
LAJDONÍTANI a nagy léptékeknek, a nagy számoknak, a

mennyiségnek ÉS NAGYOBBRA FOGJUK ÉRTÉKELNI] 
az emberi léptéket ami Isten világához közelebb áll, a kis] 
közösségeket, a minőséget;

...emberi vonatkozásban az épségnek, az erőnek, az átla- ] 
gon felüli intelligenciának és a teljesítménynek ÉS ... a 
korlátozott képességekben is megcsillanó értékeket, a cson- 
kaságban még mindig megmaradt hatalmas lehetőségeket

... a hatalomban való részvételnek, és ezért kevesebb 
energiát fogunk arra fordítani, hogy annak tessünk ÉS ... 
jobban figyelünk Isten akaratára, a gyengékben, elesettek
ben, kicsikben megnyilvánuló Krisztusra;

... a felekezeti öntudatra, kétségesebb lesz számunkra 
kizárólagos igazság ismerete és lemondunk majd arról, hogy 
erre fegyelmező eszközökkel is rászorítsuk egymást;

É S ... a Krisztuskövetés egyetemességét az ökumenét, az 
ennek gyakorlásához szükséges kompromisszumokat és az 
egymás nézetei, életgyakorlata iránti toleranciát;

... a központi akaratnak, parancsoknak ÉS ... a közvetlen 
környezetünk, például annak a gyülekezetnek igényeit, 
amelyben élünk, szolgálunk;

... gondolkozásunk meghatározásában a hagyománynak 
ÉS ... a korunkból adódó felismeréseket, amelyek felbátorí
tanak önálló, krtikus gondolkodásra és új szokások valamint 
reformált tanítás kialakítására;

... a nagy és szép szavaknak, a vallásos formáknak ÉS ... 
a mélység keresését, az elkötelezett Krisztuskövetésből faka
dó cselekedeteket;

... az egyén anyagi fejlődésének, jólétének és kényelmé
nek ÉS ... a közösség előrehaladását és értékeinek növeke
dését úgy, hogy a környezetünk harmóniája, tisztasága, 
egészsége ne vallja ennek kárát.

Vízióm szerint ilyen és ehhez hasonló eltolódások lesz
nek keresztyén értékrendünkben és ennek eredményekép
pen.

Hasznossá lesz egyházunk. Ez vízióm második tétele.
Hasznosnak ebben az összefüggésben azt nevezem, ami 

a Krisztus által mutatott szeretet megvalósulásának irányába 
hat.

Gyülekezeteink tagjai megkeresik majd saját soraikban 
az otthonuk magányába szorultakat, a tanácstalanokat, azo
kat, akik önmegvalósításukhoz nélkülözik a szükséges esz
közöket és szolidárisán segíteni fogják ezeket, hogy javulja
nak esélyeik a részvételre a gyülekezet és a társadalom 
mindennapi életében. Az elszigeteltséget károsnak ítélve, 
lehetőség szerint mindenkit be fognak vonni a közösségbe és 
ezáltal erősebbek lesznek.

Az igehirdetés utat fog mutatni a boldogabb élet felé. 
Ideológia, filozófia, dogmatika helyébe gyakorlati tanácsok 
fognak lépni a keresők számára, azok számára, akiknek 
sikereket és kudarcokat kell feldolgozni egészséges módon, 
szellemük torzulása nélkül.

Pénzeszközeit kevesebb formaságra, ünneplésre, díszre 
és presztizsőrzésre fogja költeni az egyház. A gyülekezet 
életterében egyszerű, érthető, emberközeli eszközök fognak 
létrejönni a hitélet és a mindennapi egyházi szükségletek 
kielégítésére. Az egyház segítségül lesz a családok hétközna
pi, gyakorlati gondjainak megoldásában.

Dr. Gadó Pál -  fizikus
(Elhangzott egy kerekasztal-beszélgetésen a Teológián.)
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Igehirdető műhelye

Szentháromság ünnepe 
utáni 6. vasárnap
Mt 5,20-25

„Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze 
felül nem múlja az írástudókét és farizeusokét, 
akkor semmiképpen nem mentek be a mennyek 
országába”.
A Jóisten óvjon mindenkit attól, hogy a Hegyibeszéd egé

szét, vagy akárcsak e szakaszát komolyan vegye, ha nem a 
mennyek országába akar bemenni. Ha be akar menni a hata
lomba, ez helytelen taktika. Ha boldogulni akar, ez rossz 
módszer. Ha nyerni akar, ez nyeretlen ló. Ha „azért mégiscsak 
egy kis” befolyásocskára, egy szerény kis jólétre, szolid tekin
télyre vágyik, lapozzon tovább a világ realitását jobban isme
rő teológusokig, akik az egyértelmű jézusi „semmiképpen”- 
nel szemben csak találunk pár ingyenes-kegyelmi kiskaput a 
bementeire.

(E sorok leírása előtt egy órával azt mondja nekem egy 
mai írástudó -  szabályrendeletismerő -  teológus, kaszárnya- 
igazgató; aki előtte egy emberi hitet, bizalmat és lelkesedést 
lazán tönkretett, hogy: „igazságtalan vagy, Laci”. S igaza van; 
az ő igazsága szerint valóban igazságtalan voltam. Van, aki
nek van igazsága s van akinek nincs rend-es, szabály-os, 
törvény-es igazsága, semmije, csupán sejtése, álma és remé
nye arról az igazságról, mely „a ti igazságotokat messze 
felülmúlja.”)

A Vulgáta erre ezt fordítja: „iustitaa plus.” (Károlyi: 
„Több”) Úristen, hol a keresztény több-let? Arcpirulva távo
zom konferenciákról, szégyenkezve templomokból, morgó- 
san a Teológiáról, idiótavigyorral lelkészgyűlésekről és szá
nalommal újságolvasás után...

Több igazság? 2x2=4. Nem több. Felelőt- 
lenségxostobaság=pozició. Blöffxduma=ítélet. Életkor x- 
pénz=befolyás. Provincializmusxengedelmesség=tudo- 
mányos karrier. Stb. Ez a dolgok kétszerkettője. Több nincs. 
Nagyobb?, amely a szeretet igazságát tartja igazabbnak, 
(szentimentalizmus kérem?) szélesebb? ami a másik érdekét 
is tekinti (igazság, nyugi pajtás) valódibb? ami a nyomorult 
ember konkrét baját tekinti, földhözragadt materializmus, hü- 
page...

„Én pedig azt mondom nektek...” -egó de legó 
hümin.
Végre valaki azt mondja, meri monani: „Én”. A többi csak 

sumákok Bebújik a „mi” mögé. A demokráciában „titkosan 
szavazunk, ugyebár”. Ne haragudj, ez a „többség” vélemé
nye. „Rendkívül sajnálom -  mint magánember mondom, de 
be kell, hogy lássad, hogy mint felelős thingumajig (1) még
iscsak tekintettel kell lennünk bizonyos dolgokra. „Hát per
sze. Vannak kis dolgok, meg vannak nagy dolgok. Micsoda 
pech, hogy épp a nagydolgokba nem akarok halkan belelépni, 
épp mert „tekintettel vagyok”.

Jézus radikálisan és végletesen szembebeszél velünk. 
Nem az emberben meglévő rejtett s kibontakoztatandó 

,jó”-ra appellál, hanem azt mondja: „Én pedig.” Nincs humán 
konszenzus, polgári jóérzés, történelmi hagyományok, luthe
ránus kontinuitás, egyezményes érdek, másodszortemetettek

rehabilitálása, széttártkezű kapituláció, jólfésült tekintélyelv, 
paragrafustszajkózó linkség, történelmi szükségszerűség, 
egyházi közérdeket (E.T.51.), „kleinkarriert” (2) nepotizmus, 
árralhajózó jószimat, hanem csak „Én pedig”. Jézus nem 
hivatkozik. Csak önmagára. A felelősséget nem hárítja másra. 
Vállalja, amit mond. Felelősséget vállal azért, amit mond. 
Szavait személye szavatolja. Tetteit szavai hitelesítik. Végre 
valaki, az én Uram, akiben nincs skizofrénia a kérügma és 
praxis közt.

Nem ezt a Jézust mondta-e, adta-e tovább Márton szerze
tes (elnézést, hogy nem október vége, hanem július eleje van), 
aki nem átallotta kimondani -  hagyjuk a történelmi valóságot! 
-  hogy: „ich”-el kezdjen egy mondatot, pimasz individualiz
mussal, felelős tisztességgel?

„Békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton
együtt van veled”. (V.25.)
E versben a „consentio”, az előzőben a ,/econcilio” emlé

keztesse az ökumenikában jártasakat az ellentétekkel együtti 
egységre, a konszenzusra és megbékélésre. Azokkal, akik 
„antidikó”, ellentmondanak nekem, nekünk. Mert az ellent- 
mohdás jó: megbeszéljük, de az egyetértés leple alatti elle
nakció nem jó, mert kizárja a valódi konszenzust

Ráadásul ez az egész „tahü”, gyorsan, hamar esedékes. 
Jézus etikájának ez a nyugtalan, sürgető, ideges, kissé intore- 
láns radikalizmusa az üzenet idői dimenzióját adja. Micsoda 
patópáluramozás ez az egész, miközben hallom a tititi-tá-tá-tá 
tititi-tá Tipikus Titanic-helyzet: S.O.S. Bölény-relfex, dino- 
szaurus-fürgeség, csiga-reagálás, sündisznó-aktivitás, zsinati 
orgazmus utáni elernyedés...

Gyorsan, mert holnap már késő. Most még véletlenül 
figyelnek ránk, de holnap már a kutyát sem érdekel, hogy az 
egyház mit mond. Gyorsan, mert „mmgyárt” (sic!) elvisz a 
következő infarktus. Gyorsan, mert „amíg majd csak kialakul 
a helyzet”, addig is a gátlástalan gonoszok alakítgatják a 
helyzetet. Én azt gondolom, hogy máris lekéstünk, miközben 
próbálkoztunk -  próbálkozgattunk, rendezgetni sorainkat, az 
események szépen elmennek mellettünk; adieu...

Jézus a habozás-nélküli, spontán, reflex-szerűvé vált sze
retet, szabadság és felelősség egységéről prédikált a hegyen. 
A Hegyibeszédnek a hugenottáktól, Tolsztojon, Gandhin át 
M.L.Kingig külön története van az egyháztörténetben, textu
sunk mégsem az ő igazukról szól, hanem Krisztus igazáról, s 
akikért O fizetett meg az „utolsó fillérig”...

Jegyzet:l.)ang.:„izé”. 2.)ném.„ócska kis”

Bízik László

Szenthárom ság ünnepe 
utáni 7. vasárnap
Mt7,7-11

I. A textus a Hegyibeszédben:
Sodró lendületű beszéd részletét idézzük, amelynek a ve

zérszava: „Ne”...gyűjtsetek,... aggódjatok,... ítéljetek, adjá- 
tok...(6,19 25,7,1 7,6) hanem: kérjetek! Ez több mint imád



ságra való felszólítás, ez a Jézus szerinti alapállás: az ember
nek kérni kell. A szent dolgokat nem mi adjuk egymásnak, 
vagy netán „kutyáknak”, hanem ezt mi kapjuk!

Jézus nagy, nagy biztatása hangzik: kérjetek, keressetek, 
zörgessetek. A kérés tárgya nincs meghatározva, az összefüg
gés alapján ez a „szent”. Az az alapvetően emberi, amit csak 
az ember ismer és csak ő kaphatja az Istentől. Ez emel minket 
ki az összes teremtmény közül!

Jézus a bátorítást negatív példával fokozza: Ki az közötte
tek, aki hal helyett gonoszát (kígyót) ad gyermekének. A 
kígyó a gonoszságnak a jelképe. Jézus fokozza mondanivaló
ját: gonosz létetekre jót adtok, mennyivel inkább így van ez 
Istennél) aki jó és jót ad. A teremtés minősítő szava a „jó”. 
Isten a teremtés közben újra és újra megállapítja: jó az, amit 
teremtett. (I.Móz 1,25).

II. Textusunk Lukácsnál
Lukács ezt a részt közvetlenül a Miatyánk után hozza, 

nyilvánvalóan azzal a nem titkolt szándékkal, hogy Istentől 
igenis lehet kérni. Lukács elhagyja a doxológiát, így egy 
„kívánság listát” sorol fel Jézus, és ezt megerősíti a bátorítás
sal: kérjetek... Lukács leszűkíti így a jézusi szavakat az imád
kozásra.

Szerintem Máté tudatosan nem a Miatyánk után hozza, 
mert így lesz nyilvánvaló az, hogy az embernek kérni kell! 
Nem csupán imádkozni.

III. Textusunk az oltári ige hátterén:
Ahogy az ékszerboltokban, amikor az ember gyöngyöt 

vásárol, az eladó a gyöngy alá mindig fekete bársonyt tesz, 
hogy valóban nyilvánvalóvá legyen az ékszer fénye, így ra
gyog fel Jézus szava a páli sorok hátterében. „Mert a bűn 
zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az öröké
let...” (R.6,23) Ezt kell „kérni”, „keresni”...mert ez „adatik”... 
feloldva a szenvedő szerkezet értelmét: Isten adja. Ez az 
örökélet azonban létszükséglet, mely nélkül nem lehet élni itt 
ezen a földön. Az örökélet reménye tartópillére földi életünk
nek.

IV. Meditáció
Nem szívesen kérünk! József Attila sorait mi is valljuk. 

„Nekem a kérés nagy szégyen, adjon úgyis, hogy nem ké
rem.”

Aki ad egy kicsit magára az nem kér. Nehéz szociális 
gondozói probléma, feladat megtalálni a rászorulót, s aztán 
meggyőzni, hogy kérjen, hiszen neki jár.

A keleti ember ilyen értelemben sokkal szemérmetlenebb. 
Magyar turisták döbbenetes és riasztó isztambuli élménye a 
lerázhatatlan kéregetők és kereskedők hada. Az erőszakosan 
kérő barátban nem nehéz ezt a típust felismerni.

Életünk végső nagy kérdéseiben azonban rá vagyunk utal
va Istenre. Kérni, keresni, zörgetni kell.

Jó az Isten -  mondja Jézus! Rossz lenne ha prédikáció 
kapcsán az emberi gonoszságot ecsetelnénk. Itt ugyanis Jézus 
arról beszél, hogy az ember gonosz létére mégis ad „jót”. 
Ennél többszörösen jobbat ad a „mi mennyei Atyánk”.

Kérni szégyenlő, kérni nem tudó embereket kell ráébresz
teni arra: nem szabad feladni. A prédikációnk ilyen értelem
ben tényleg evangélium: Isten jósága adhat értelmet az ember 
életének, ad erőt a kereséshez. Mert megtalálható életünk, 
küzdelmeink értelme. Ezért több a textusunk mint kitartó 
imádkozásra való biztatás. Több mint telhetetlen kéregetés. 
Nem lelki ínyencfalatok kérésére biztat a textus, hanem lé
tünk alapjának, értelmének a kutatására.

Ilyen értelemben nem „nyaraló” kikapcsolódó textus ez, 
amikor az üdülő ember két hétre „mindent” megenged magá
nak, minden kérést teljesít a gyereknek, mert „csak egyszer  
nyaralunk egy évben”, hanem az élet végső nagy kérdésével  
küszködő ember szorongató kérdése: Érdemes újra keresni,  
kérdezni, megoldhatatlannak tűnő élethelyzetekben? Érde-  
mes, mert Jó Istenetek van és sok jót ad nektek.

így a prédikációnknak arra kell kifutni, hogy Isten a végső  
nagy kérdésekben mellettünk van, úgy ahogy a szülők ott 
vannak gyerekeik mögött. Ez a családi háttér -  ha van -  
hallatlan nagy segítség válságos időben. így lesz a prédikáci
ónk több, mint parttalan kívánság-lista, fontos vagy kevésbé  
fontos kérésekkel.

V. Prédikáció vázlatok 
1. ) Ad az Isten
Az emberek gondolkodásából hiányzik az adakozó Isten 

képe. Ismerik a szigorú, az elszámoltató Istent, de az adakozó 
jó Isten szinte kiesett a tudatunkból.

Jézus egy olyan Istent mutat be, hoz közel hozzánk, aki:
a. ) Jót ad! Visszadja mindazt, amit az ember elveszített a 

bűneset következtében. Ezt a , jó t” ígéri a textus.
b. ) Többre képes, mint az ember! Még mindig úgy gondol

juk, a legtöbb jót, a legnagyobb jót a másik embertől kaphat
ju k  Jézus arról beszél: Isten sokkal több jót, örömöt ad az 
embernek, mint amit az embertől kaphat az ember.

c. ) Önmagát adja Jézusban. Így formálta át az Isten-ké
pünket. Most a mi Isten-képünket akarja átformálni: a szigorú 
Isten-kép helyett az adakozó, jót adó Isten-képpé.

Ezt lehet, érdemes kérni, keresni, mert ez az Isten megta
lálható felismerhető Jézus Krisztusban.

2. ) Kérni tanulunk!
Egy jó barátom mondta némi iróniával: a családi költség- 

vetésnek egy titka van: Tudni kell azt, hogy a hónap végén 
kitől lehet még kölcsönt kérni.

Jézus kérni tanít!
a. ) Mert az ember elfelejtett kérni, pedig az élet végső 

nagy dolgait kapjuk. Az ember életének nagy kérdéseit önma
gában nem oldhatja meg. Nem lehetünk a magunk mércéi! A 
válaszok rajtunk kívül vannak!

b. ) Mert az ember elfelejtette, hogy rászorul Isten bűnbo
csánatára.

c. ) Mert az ember lassan feladta a keresést, beletörődött 
abba, hogy nincs tovább, megrettent saját tehetetlenségétől és 
saját hatalmától. Sok szinten visszatérő gondolat, hogy nem 
szabad tovább kutatni, haladni, mert nincs tovább.

Jézus ezért biztat minket a keresésre, zörgetésre, mert 
Isten jó Isten, jót ad, azt amit a teremtésben elvesztettünk.

K ertész Géza

Szenthárom ság ünnepe 
utáni 8. vasárnap
Mt 7,15-23

A textusban szereplő két gondolatkör (15-20 és 21-23) 
tartalmilag szoros kapcsolatban áll egymással. A jó gyümölcs 
a mennyei Atya akaratának cselekvése. Aki ezt nem teszi, 
hiába mondja, hogy „Uram, Uram”, hasonló lesz a hamis 
prófétákhoz és a rossz fához, mely képtelen jó gyümölcsöt
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hozni. Ez az önkényesnek látszó összekeverés Jézus ítéletéből 
adódik. Jézus egyaránt megítéli a hamis prófétákat, és a ter
méketlen életű kegyeseket. A textus szószékre vitelének sok 
lehetósége van, mint azt a feldolgozások rendkívüli változa
tossága is mutatja. Meghatározza a prédikációt, hogy kiket 
értünk hamis próféták alatt, kik az „uram-uram ozók” és az is, 
hogy egyáltalán vitatkoznunk kell-e a szószéken. Az alábbi
akban egy teljesen egyéni feldolgozási kísérletet adok közre a 
kizárólagosság és a textus más irányú teljes kibontásának 
igénye nélkül.

A Hegyi beszéd e felolvasott két szakaszán végighullám- 
zik Jézus szigorú ítélete, mely az utolsó mondatban éri el 
egyértelmű kifejezését. Ez a befejezés megdöbbentheti azo
kat, akik e vasárnapon simogató evangéliumot szerettek volna 
hallani. Kiérezhető-e egyáltalán ezekből a mondatokból az a 
szeretet, amelyik az Úr Jézust az embervilágba vezette? A 
szeretet ezekben a mondatokban is jelen van. Azonban nem a 
stílusban és az előadásmódban kell keresnünk, hanem a köz
lés, a figyelemfelkeltés tényében. Jézus azért jött, hogy meg
óvjon a kárhozattól. Azért jött, hogy segítsen. Ezért szól 
minden kendőzés nélkül kegyetlen realitással a veszélyforrá
sokról. Itt nem hangulatos elbeszélés hangzik, hanem isteni 
kinyilatkoztatás. A kinyilatkoztatás ténye pedig egyértelműen 
isten szeretetéből fakad. Ha nem tenné, elvesznénk, mert nem 
ismernénk föl a veszélyeket.

Óvakodjatok a hamis prófétáktól! A hamis prófétaság vád
ját egymásra gyorsan rásütni kész lelkület forrósítja körülöt
tünk a levegőt. Aktuális téma. Felsorolni is nehéz lenne, 
hányféle színben jelenik meg napjainkban egyházon belül és 
azon kívül a valódi vagy vélt hamis prófétaság miatti vádas
kodás, gyanakvás, ítélkezés, vagy segélykiáltás. Nem keve
sen állnak egymással szemben úgy, hogy egymás szemében 
hamis próféták.

Miféle prófétáktól óv valójában Jézus? Ezékiel Izráel ve
zetői és prófétái elleni beszédében a hamis prófétákat így 
jellemzi: „hazugságokat jósolgatnak és ezt mondják: „Így 
szól az én Uram, az Úr!...pedig az Úr nem szólt” (Ez 22,28). 
Az alapképlet ezáltal adott: emberi kezdeményezés áll az 
Isten dicsőségének helyére -  az emberi kijelentéseknek nincs 
meg az isteni „aranyfedezete”. Még tovább lépve, ahol embe
ri, vallási, politikai célok zászlójára kerül az el nem hangzott, 
vagy rosszul értelmezett isteni kijelentés, ott óvakodnunk 
kell. De felismerhető-e ez? Nehéz megítélni, hol szól valóban 
az Úr és hol kezdeményeztek szemfényvesztők. Jézus szerint: 
„Gyümölcseikről ismeritek fel őket”. Tehát felismerhetők.

Jézusnak a hamis prófétáktól való intése nagyon hasonlít 
a farizeusokkal folyatatott vitáihoz és a tőlük való óváshoz 
(v.ö.Mt 16,6; Mk 8,15 stb.). Állandó ellentétben állt a farize
usi szemléletmóddal, legélesebb összetűzései emiatt voltak, 
ezért okkal feltételezhetjük, hogy a hamis prófétaságban is ezt 
a káros és helytelen emberi szemléletmódot ítéli el, amiről azt 
is elmondhatjuk, hogy nem Istentől való (v.ö. Jn 8, 42-45). 
Eszerint a hamis prófétaság gyümölcsei Jézusnak a farizeusok 
elleni beszéde alapján (Mt 23. fejezet) megfejthetők. Ezek 
pedig a következők:

1. Képmutatás, kedvező látszatra való törekvés (5-7: 27- 
28). A hamis prófétákra jellemző, hogy igyekeznek látványos 
eredményeket elérni. Ügyeskednek, lelkesítenek, megtévesz
tenek. Igyekeznek minél több embert maguk köré toborozni, 
tömegbefolyásra törekszenek. A nyilvánvaló hazugságoktól 
sem riadnak vissza (29-30).

2. Agresszivitás, türelmetlenség (29-36). Igyekeznek erő
szakosan misszionálni, a másként gondolkodót megvetik, ki
közösítik. Aki megkísérli fellebbenteni a fátylat a látszatról,

azt gyűlölik. Az önigazság és a tévedhetetlenség glóriáját jó 
fényesre festik.

3. Részigazságot emelnek az egész igazság helyébe (16- 
24). Az emberi, vallási, egyházpolitikai ügy, a személyek és 
eredmények ügye Isten ügyének helyére kerül.

4. Mindezeknek anyagi háttere (is) van (14.23)
A hamis prófétaság tehát éppúgy rombol, mint a hamis 

farizeizmus, még ha napjainkban más köntösben és más 
összefüggésében jelenik is meg. Emberi gyarlóságról, a Go
nosz munkájáról van szó, mely a juhok ruhájában közelíti 
meg az embert, eredménye mégis pusztulás. Ide is érvényes 
Jézus szava a farizeusokkal folytatott vitában: „Bezárjátok a 
mennyek országát az emberek előtt: ti magatok nem mentek 
be és akik bemennének, azokat sem engeditek be” (13).

A jó és a rossz fa -  a rabbinizmusban addig nem szereplő 
képet minden bizonnyal Jézusnak tulajdoníthatjuk. Az ember 
a szavaival, cselekedeteivel egy egységet alkot. Amivel tele 
van a szív, azt szólja a száj; minden ember szíve jó, vagy rossz 
tartalmából hoz elő jót, vagy rosszat. Jézus elismeri, hogy 
lesznek majd, akik megpróbálják felborítani ezt a törvénysze
rűséget (itt a kapcsolópont a hamis prófétaság és a textus 2. 
része között), de ezzel csak ideig-óráig lehet becsapni az 
embereket. Istent egy pillanatig sem.

„Uram, Uram...” -  A Hegyi beszéd nem használja a meg
térés fogalmát, de szinte minden kijelentése arra utal, hogy az 
igazi tanítványi élethez feltételnül meg kell változni belülről. 
A textus első egysége a külsődlegességet bírálta, a második 
egységben az Istennel folytatott élet belső titkai kerülnek 
górcső alá. Az alapképlet ugyanaz: a külsőnek és a belsőnek 
egységben kell lennie. Ez a lényeg. Jézus ezzel a szavával 
nem azt tagadja, hogy Ő Úr, sokkal inkább azt fejezi ki, hogy 
ő másként Úr. Ő az egyetlen Úr, aki nem tűr meg mást. Nem 
azáltal válik Úrrá az ember életében, hogy látványosságokat 
cselekszik -  ő ezt a kísértést annak idején visszautasította. 
Azáltal vált Úrrá, hogy „dicsőségéről lemondott, szolgai for
mát vett fel... és engedelmessé lett mindhalálig, mégpedig a 
kereszthalálig” (Fil 2). Ezért az engedelmességért magasztal
ta őt fel az Isten és az őbenne való hit engedelmességért 
magasztal fel mindenkit, aki vállalja ezt az engedelmességet. 
Aki nem az engedelmességből kiált az Úrhoz, azt nem hall
gatja meg.

Befejezésül három rövid, át nem fésült gondolat:
1. Jézusnak csak az egyik szándéka lehetett, hogy felhívja 

a figyelmet a környezetben leselkedő veszélyre. Másik szán
déka az lehetett, hogy felhívja a figyelmünket az esetleg 
belőlünk leselkedő veszélyre. Mert az fertőzi meg az embert, 
ami a szájon kijön. Tükröt állít elénk: nézd meg magadat, ha 
másokat nem restellsz megítélni!

2. Vannak próféták. De vajon kellenek-e? Jézus nem pró
fétáim küldte el tanítványait, hanem evangéliumot hirdetni, 
keresztelni és úrvacsorát osztani. Jézus óta arra van szükség, 
hogy Róla beszéljünk, mint az üdvösség egyedüli forrásáról, 
mégpedig olyan egyszerűségben, ahogyan azt a Filippi levél 
Krisztus-himnuszában nagyon magvas formában találjuk. Ha 
valaki ezt mondja, a hamisítatlan, kristálytiszta evangéliumot 
Jézusról, annak mindegy, hogy minek nevezik, igazat szól. 
Aki ennél többet mond, mást hangsúlyoz, mindegy, hogy 
minek nevezik, hamisat szól.

3. Ha újra elolvassuk az igét, szinte kihalljuk belőle az 
emberi lármát. Nem csoda, ha Jézusnak is fel kell emelnie a 
hangját Az ő keresztje tövében csendben (is) lehet üdvözülni.

Zügn Tamás
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Szenthárom ság ünnepe 
utáni 9. vasárnap
L k  16,1-9.

Legyetek okosak, ez az idő követelménye!
A lelkipásztor 1982. júniusi számában Dókáné Lakos Mag

dolna minden részletre kiterjedő szövegmagyarázatot írt. Ké
szüléshez mindenkinek figyelmébe ajánlom. Nem kiegészítés
ként, csak beszúrásnak idézem mindazokhoz Jeremias Jézus 
Példázatai művéből a következőket:

„Ha a példázatot úgy vizsgáljuk, mint ahogy eredetileg ránk 
maradt (1-8 v.) a bővítés (9-13) nélkül, megszűnik a sokat 
vitatott botránkozás, amiért példaképül állít oda egy vétkes 
embert. Éppúgy, mint az éjjeli betörő példázatánál Jézus bizo
nyára konkrét eseményhez kapcsolta mondanivalóját, amit fel
háborodással beszéltek el neki. Szándékosan választotta példa
képül, mert biztos lehetett abban, hogy azok a hallgatói, akik 
nem ismerték az eseményt, dupla figyelmet szenteltek neki. A 
hallgatók azt várták, hogy Jézus rosszalással fejezi be a példá
zatot Váratlanul érinti őket hogy Jézus ehelyett a csalót dicsér
te. Ti fel vagytok háborodva? Tanuljatok belőle!

Hiszen ugyanabban a helyzetben vagytok, mint ez a jószág- 
igazgató, akinek torkán a kés, egzisztenciáját összeomlás fe
nyegette -  csakhogy a benneteket fenyegető, sőt melynek már 
kellős közepén vagytok, már öszehasonlíthatatlanul borzalma
sabb lesz. Ez az ember okos volt, mert felismerte a helyzetet 
Nem hagyta futni a dolgokat, cselekedett az utolsó percben, 
mielőtt bekövetkezett volna a fenyegető vész -  igaz gátlás 
nélkül, csalárd módon. Jézus nem szépíti vétkét de itt most nem 
erről van szó -  merészen, határozottan, okosan cselekedett, új 
egzisztenciát épített ki magának. Legyetek okosak, ez az idő 
követelménye!”

(132-133. lp).

Morzsák az igehirdetéshez
Eltűnődtem magamban: Miért került bele az Újszövetségbe 

a hamis sáfár példázata? Mi szükség volt erre? De, ha már bele 
is került, miért kell e félreérthető példázatról az igehirdetőknek 
prédikálni? Hisz oly nehéz!

Hát éppen ez az. Mindez nem ok nélkül van, s ha már a 
Szentlélek segítségével az okot megtaláltuk, akkor talán már 
meg is találtuk a kijelölt szakasz üzenetét Jézus egy haszonta
lan, furfangos csalót állít a tanítványok elé. Egy okos sikkasz- 
tót Egy szuper gazembert Példaképül állítja? Távolról sem! 
Azért állítja hallgatói elé, mert rajta keresztül akar valamit 
megmutatni. Egyetlen valamit! Tehát ez a történet: példázat és 
nem allegória. Egyetlen ponton rejlik csattanója és nem alkal
mazható minden vonása.

A főszereplő képe világos: sikkaszt lop, okiratot hamisít -  
de mindezt azzal a „szándékkal” teszi, hogy a saját jövőjét 
biztosítsa. (Nem ritka és nem példátlan eset ez mai világunkban 
sem...)

Az embert -  mint Isten teremtményét -  az emeli a többi 
élőlény fölé, hogy nincs kiszolgáltatva környezetének, az őt 
körül vevő világnak. Isten rendelése és parancsa szerint azt 
hatalma alá hajthatja, felhasználhatja. Benne javakat gyűjthet 
és alkothat. Mindezekkel életét nemcsak fenntarthatja, hanem 
szebbé, emberibbé, tartalmasabbá formálhatja. Az anyagi ja
vakhoz való viszonyunk azonban nem ilyen egyszerű és töret
len, mert az ember nemcsak élhet az anyagi javakkal, hanem 
vissza is élhet velük! Ezt történt példázatunkban is. És az ember 
alig hisz a szemének, hogy Jézus egy ilyen embert dicsér -  
lássátok, milyen eszesen cselekedett! Csak egyetlen oldalról 
érthető ez -  ahonnan Jézus is nézte: Ö a sáfár eszességét
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dicsérte. Azét, aki a maga módján, a maga lealjasodott szituá
ciójában volt eszes.

1. Miben rejlett a hamis sáfár eszessége? Gondoskodik saját 
jövőjéről!

Az ember -  be kell vallanunk őszintén -  nagyon sokszor 
gyarló, felelőtlen és mélységesen buta. Nem gondol azonnal 
tettei következményeire, s amikor jön a számonkérés, hagyja 
sodortatni magát az árral.

Ismerem a tegnapot, jól felfogom a jelen, megélt pillanatot, 
de a holnapomnak, a jövőmnek nem vagyok az ura. Ez az 
amiben a hamis sáfár -  sajnos felettünk áll.

2. Helyesen ítéli meg múltját
Belátja teljesen elhibázott életét és vétkei miatt világosan 

látja: elkerülhetetlen számára az ítélet. Nem reménykedik sem
mi csodás fordulatban, hidegen végiggondolja múltját és mind
azt, ami reá várhat.

Sokan szeretnék letagadni múltjukat.
Pedig el kell fogadnom, be kell ismernem, ha újat akarok 

kezdeni. Nem elég az, hogy elmúlt, mögöttem van. Oda kell 
állnunk vele Jézus elé: „Amint vagyok sok bűn alatt, de mert 
hallom hívó szavad...”)

3. Helyesen használja fel jelenét
Tudja, nincs ideje, azonnal cselekednie kell. Nem halogat 

semmit, mert közeleg a számadás, s akkor vége a jövőnek. 
Roppant leleményes és találékony. Nehéz túljárni az eszén. 
Nem adja fel. Veszélyes helyzete hirtelen tudatosul: „Mit te
gyek, ha uram elveszi tőlem a sáfárságot?” Most látja meg 
jövőjének nyomorúságát, mely teljes pusztulással fenyegeti. 
Kapálni nem tud, koldulni szégyell. Az egyiket nem tanulta, a 
másikat nem szokta meg és különben is lealázó lenne. Akkor 
gyúl ki borús fejében a megoldás. Eszessége biztosítja számára 
a jövőt Meg is dicsérte őt érte az ura...

Ilyen előrelátásra, eszességre buzdít ezzel a példázattal 
Jézus.

4. Komolyan veszi jövendő életét
Még keserves helyzetében is többre gondol, mint a mene

külés, szökés, vagy teljes meghátrálás, ő a messze jövőbe néz. 
Elrontott élete romjain is a holnap megélhetésére gondol. Ez az 
ember célratörő volt -  ez igaz!Megtanulhatjuk tőle: ahogy ő a 
maga módján eszes volt, úgy nekem nem kell a magam módján 
ténferegnem céltalanul.

A sáfárt egyetlen dolog érdekli: mi lesz azután? Mi keresz
tyének sokszor megfeledkezünk az azutánról, a jövendőről, 
ami nem más, mint az örökélet. A múltat vállalva, a jelent 
kihasználva kellene Jézussal együtt célratörően készülni a jö
vendőre. Mert:

5. A számonkérés elkerülhetetlen. Ettől függ a jövő!
(Esetleges illusztrációként: Voltaire, ez a különben oly ki

váló tehetségű, de hitetlen francia tudós, aki a neki adott 
talentumokat szintén eltékozolta, vagy arra használta fel, hogy 
velük a vallást gúnyolja, amikor érezte halála közeledtét, rette
netes lelki tusát vívott halálos ágyán. Élete, elhibázott múltja 
megdermesztette szívét. Orvosának a vagyona felét ígéri, ha 
hat hónappal meghosszabítja életét. Mikor megtudja, hogy ez 
már lehetetlen, kitör leikéből a sikoly: „Akkor elvesztem!”)

Használd a fejedet, az eszedet arra, amire Isten adta.
Milyen célt állít elénk Jézus? Az örökélet megszerzésének 

a célját. S teszi ezt azzal a felszólítással, hogy ezt ebben az 
életben kell megnyerned. Vagy most nyered el, vagy soha!

Solymár Péter



Gyülekezeti szolgálat— lelkészi közélet

t Dr. Kosa Pál
1908-1991
Nemrégen olvastuk saját visszaemlé

kezését hatvan év egyházi szolgálatáról, 
most pedig róla kell megemlékeznünk. 
Ha a megszokottnál személyeseb hangú 
ez a megemlékezés, annak az az oka, 
hogy az emlékezőnek sokaknál szemé
lyesebb volt a vele való kapcsolata. Akár 
ezt a címet is írhatnám most: a káplán 
emékezései „Princi Pálra.”

Lehet, hogy kevesen tudják: a konfe
renciákon, lelkészértekezleteken és a sze
mélyes teológiai vitákban megszólaló, 
sokszor a nyerseségig kemény hangja 
mögött a lutheri teológia iránti m ély sze- 
retete és lelkesedése rejlett. Késő öregko
ráig sem hagyta abba a teológiai könyvek 
és cikkek kritikus olvasását. Amit Sop
ronban és ösztöndíjas korában Tübingen- 
ben megtanult és átvett, azt nemcsakhogy 
nem felejtette el, hanem sok esetben vitá
ra késztette, ha azt látta, hogy valaki eltér 
a számára világos evangélikus iránytól. 
Nem volt ez merevség, inkább az általa 
megismert teológiai igazság féltése haj
totta. Vitázni lehetett vele s gyakran meg 
is lehetett győzni -  tudom, hogy a fiata
labb véleményét is elfogadta, ha úgy adó
dott.

K ét területen igen mélyre ásott. Az 
egyik (a doktori témája) a temetés liturgi
ája és lelkészi szolgálata volt. Egy konfe
rencián a fiatalok a „halál doktora” címet 
adták neki, és ő  ezt a félig tréfás 
megjegyzést komolyan is tudta venni. 
Ezen a téren szerzett teológiai ismeretei 
döntően befolyásolták gyülekezeti lelké
szi szolgálatát. Az, hogy a budapesti nagy 
köztemetőben a „rákoskeresztúri” teme
tések feltűnően nagy létszámú résztvevő
vel és sok énekkel folynak, nem egysze
rűen régi falusi hagyomány maradványa, 
hanem annak a jele, hogy az ő  emberei 
megtanulták és a mai napig is komolyan 
veszik, hogy a temetés nem csupán a gyá
szoló család kegyeletes megemlékezése a 
halottról, hanem a gyülekezet istentiszte
lete, amelyen a feltámadás evangéliuma 
hangzik, s amely a keresztyén hívők bi
zonyságtétele a feltámadott, élő Jézus 
Krisztusról. A „halál doktora” minden 
lelkésztársát arra is tanította, hogy a te
metésen nem hideg tanításnak kell elhan
goznia a feltámadásról, hanem szívhez 
szóló, vigasztaló, személyes hangú ige
hirdetésnek.

A másik témakör, amellyel élete vé
géig foglalkozott, az igehirdetés szolgá
lata volt. Meggyőződése volt, hogy az 
alapige sajátos mondanivalójának kell 
megszólalnia minden prédikációban, és

ezt a mondanivalót valahol a textus ere
deti „célzatosságában”, a scopus-ában 
kell keresni.

(Az említett konferencián mi, akkor 
fiatalok, a „scopus generalissimus” címet 
is adtuk neki). Hétről-hétre együtt készül
tünk a vasárnapi igehirdetésre. Ezeken a 
készüléseken derült ki igazán, hogy a teo
lógia számára nem elvont elmélet volt. 
Soha nem állt meg a teológiai igazság 
felfedezésénél, mindig azt kereste, ezt az 
igazságot hogyan lehet úgy elmondani, 
hogy a legegyszerűbb ember is felfogja. 
Soha nem elégedett meg magával a taní
tással, azt kereste, hogyan lesz abból pré
dikáció. Talán egy konkrét példa a késői 
utódok számára is tanulságos lehet. A 
pünkösdi alapige az ApCsel 2-ből Péter 
prédikációja és annak hatása volt. Világo
san kiderült belőle ez a tanítás: a Szentlé
lek a igehirdetés által ráébreszt a bűnre, 
búnbánatra és megtérésre indít. Akár 
szép, három tételes beszédet is lehetne 
ebből kialakítani. Aztán azon kezdtünk 
vívódni, hogyan lehet olyan prédikációt 
mondani, amely ráébreszt a bűnre, bűn
bánatra és megtérésre indít. Mindig ide 
jutott a készüléskor: a prédikációnak el 
kell ju tn i a gyülekezethez, az igehallgató
hoz.

Most, élete végén két évig címzetes 
professzorként fakultatív előadásokat tar
tott Teológiai Akadémiánkon. Akik hall
gatták, mindezt élőben megkapták, egy 
öreg lelkész teológiai hagyatékaként. Ta
lán nem vész el nyomtalanul bennük, 
amit tőle kaptak. Maga az, hogy előadha
tott, új értelmet adott életének. Ő is tudta 
a régi igazságot: „a halál ellen nincs or
vosság” -  a halál doktorának is el kell 
mennie a minden halandó útján. De en
nek az útn a k  utolsó szakaszát egy kis idő
re beragyoghatta a szeretet napjának fé
nye és melege. Tudta, érezte ezt és hálás 
is volt érte.

Koporsója mellett az az ige hangzott 
el, amely a sajátmaga készítette, és a rá
koskeresztúri gyülekezetben sokáig hasz
nált temetési liturgia állandó részeként 
mindig elhangzott, a gyülekezet szívébe 
mélyen bevésődött: „Közülünk senki sem 
él önmagának, és senki sem hal meg ön
magának, mert ha élünk, az Úrnak élünk, 
ha meghalunk az Úrnak halunk meg. Te
hát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi 
vagyunk. Mert Krisztus azért halt meg, és 
azért kelt életre, hogy mind a holtakon, 
mind az élőkön uralkodjék” (Rm 14,7-9). 
A püspök prédikációjában többek között 
azt is elmondta, amit itt most személyes 
hangon hálás visszaemékezésként egyko
ri káplánja megróbált megfogalmazni.

Muntag Andor

Csüggedésből új 
szolgálatra
Országos
papné-konferencia -  
úrvacsorai Igehirdetés 
1 Kir 19,1-8
Ünneprontó, de igaz és emberközeli 

ez a kép, amit a Királyok könyvének kró
nikása fest itt ülésről. Az előző fejezet 
győztes, Isten és a maga igazát a nyilvá
nosság előtt látványosan bizonyító prófé
ta alakja után, szinte megmagyarázhatat
lan és váratlan ez a másik kép: a szolgálat
ba belefáradt, a szolgálatot tehernek érző, 
jövőt, kiutat nem látó Isten szolgája. Nem 
tudjuk pontosan megfejteni, milyen külső 
és belső tényezők juttatták oda az Isten 
ügyéért kockázatot vállaló, Isten segítsé
gét élete során sokszor megtapasztalt pró
fétát, hogy kimondja a keserű, jövőt, ki
utat nem látó mondatát: „Elég most már 
Uram!”

Azt azonban mindnyájan érezzük: 
igaz ez a kép. Nemcsak ülés esetében. 
Keresztyén életünkben sokszor váratlanul 
és megmagyarázhatatlanul tör ránk az el
fáradás, a kétség, a reménytelenség. Mi
kor úgy érezzük: elég az eredménytelen 
küszködésből, a szélmalomharcból! Elfo
gyott az erőnk. Talán látszatra nem válto
zik semmi: igyekezem helytállni. Meg
próbálom a lehetetlent: osztom magam a 
család, a munkahely, a gyülekezet ezernyi 
kihívása között. Talán néha még büszke is 
vagyok bűvészmutatványom sikerére. 
Lám, hány helyen tudok eleget tenni a 
követelményeknek! Máskor talán próbá
lom megmagyarázni: miért fáradtam el, 
miért üresedett meg a hitem. Hiszen ezer 
magyarázat lenne rá: éjszakákat kellett 
virrasztanom gyermekeim betegágya 
mellett, fáradtságot letagadva kellett dol
goznom a munkahelyemen, magán
életemet kellett feláldozni a gyülekezet 
huszonnégyórás szolgálatáért, szembe 
kellett néznem a gyülekezet tagjainak túl
zó elvárásaival, stb.

Talán nem is tudom pontosan meg
mondani, mikor és hogyan jutottam Illés
hez hasonló helyzetbe? Váratlanul tört 
rám a megfáradás vagy lassan, fokozato
sanjutottam bele? Az eredmény ugyanaz: 
elhordozhatatlannak, tehernek érzem az 
Istennek való szolgálatot.

Mások előtt lehet, hogy ügyesen el 
tudom titkolni fáradtságomat, üressége
met, reménytelenségemet. Isten előtt 
azonban nincs szükségem erre. Ő jól is
meri a megfáradt, riadt „Illéseket”. Sőt, 
előre figyelmeztet -  még idejében - ,  mi
lyen könnyen juthatunk lelkesedésünk
ből, fáradságot nem ismerő munkatem
pónkból a csüggedés rekettyebokra alá.
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Idejében szól, mint Jézus is a magát erős
nek, megingathatatlannak gondoló Péter
nek. Idejében szól nekünk is, hogy meg
őrizzen önmagunk túlértékelésétől.

Ez az ige azonban nemcsak pontos, 
reális helyzetfelmérés -  ahová jutottunk 
vagy ahová juthatunk keresztyén életünk 
során -  hanem reménységre biztató törté
net is.

A fáradt, erejét vesztett Illés a pusztá
ba menekül. Hogy mit jelent a Közel-Ke
let pusztasága, sivatag, arról képet kap
tunk az Öböl háborúról készített híradók 
filmkockáiból. A puszta képe a Szent
írásban a megkísértés helyét jelöli. Itt b i
zonytalanok az életfeltételek, magárau- 
taltságában az ember alig remélhet már 
segítséget. Isten mégis ezen a helyen erő
síti meg Illést. Ott, ahol ez emberileg le
hetetlennek tűnik. Ő még a „pusztában” is 
tud erőt adni.

Isten ma is így cselekszik, Mi azt 
mondjuk: az én helyemen, az én körülmé
nyeim közt, az én egyre fogyatkozó erőm
mel, megüresedett lútemmel nem tudok 
már tovább menni. Lehetetlent kíván tő
lem az Isten! Annyi kudarc ért már, nem 
tudok talpraállni. A lelki pusztaságban 
csak meghalni lehet. Nem így érezzük-e 
sokszor?

Teológiailag lehet vitatni azt a külö
nös módot, ahogy ez a megerősítés Elés 
esetében történik. Egyesek legendáris ele
meket vélnek felfedezni a történetben, 
mások az úrvacsorára emlékeztető képet 
sejtenek benne. Egy bizonyos: a segítség, 
amit kap, reális, kézzelfogható, ahogy az 
étel, az ital és az alvás tényleges felfrissü
lést jelent a kimerült, kiéhezett ember szá
mára, hiszen mindegyik az élet alapvető 
szükségletéhez tartozik.

Ez a történet arra bátorít: higgyünk 
benne, hogy Isten ma is, a mi életünkben 
is meg tudja teremteni annak reális lehe
tőségét, hogy megújítson. Napokban ol
vastam valakiről, aki a kétségek, össze
roppanások nagy mélységeit járta meg 
többször is élete során. Ez az írás azonban 
arról is bizonyságot tesz, hogyan emelte 
ki őt Isten a legnagyobb mélységekből is 
és mutatott számára sokszor a kiúttalan
ságban is utat.

Egy-egy ige, imádság, úrvacsoravétel, 
bátorító testvéri szó mindmegannyi falat 
lelki eledel, felfrissítő lelki ital lehet szá
munkra. Higgyünk benne, hogy ezt Isten 
még a pusztában is megadja!

Isten azonban nemcsak megújít, ha
nem mindig új feladatokat, szolgálatot bíz 
ránk. Így olvassuk: Illés evett és ivott, 
majd újra lefeküdt. A másodszori felszólí
tásra indul csak útnak . Az angyal Illésnek 
hosszú, erő feletti útról beszél. Ez nem 
egyszerűen a kilométerekben és időben 
mérhető távolságot jelenti Beérsebától a 
Sinai félsziget csúcsán levő Hóreb hegyé
ig. Ennél sokkal többet. Illést azért erősíti 
meg Isten, mert szolgálatának még nincs 
vége. Az előtte lévő út kanyarjai mögött 
új távlatok nyílnak, melyeket ő még nem

lát, nem is sejt. De ezek a szolgálatok rá 
várnak, neki kell elvégeznie.

Ha Isten megújító keze kiemeli éle
tünket a csüggedésből, reménytelenség
ből, mindig ad új feladatokat. Azt akarja, 
hogy meglássuk: hol, hogyan, kiknek kell 
szolgálnunk. Nincs olyan kicsi gyüleke
zet, ahol ne lenne a papné szolgálatának 
sokféle alkalma, és nincs olyan nagy gyü
lekezet, ahol ne lehetne új lehetőségek 
után kutatni.

Isten mindig szolgálatra újít meg: ad 
éveket, egészséget, új erőt. Ad szolgálati 
alkalmakat. Kinek-kinek az ő mértéke 
szerint. Mi gyakran sikerekre éhezünk, 
eredményekre várunk. Egyszer fel kell is
mernünk: Isten munkára hívott el minket. 
A többit bízzuk Őreá!

Jézus szavai is ezt erősítik meg, ami
kor nem a sikeres keresztyéneket, hanem 
a visszajövetelkor munkában állókat 
mondja boldogoknak.

Adja meg a mi Urunk, hogy minket 
papnékat, de egész egyházunkat, vissza- 
jövetelekor munkában, szolgálatban talál
jon, ne csalódottságunk és reménytelen
ségünk rekettyebokra alatt!

Istenem, adj nékem munkát életem 
végéig, és életet munkámhoz, amig csak 
dolgozom! Ámen.

S árk án y  T ib o rn é  H o rv á th  E rzsébet

„Újságírószemmel”
A Lelkipásztort 
lapozgatva

-  Az 1990-es évfolyam ról -
Már hetek óta csak a Lelkipásztort ol

vasom -  mondhatnám József Attila para
frázisként. Valóban elmerültem a 90-es 
évfolyamban, egyszerűen azért, mert nem 
tudom letenni, színes, érdekes, vonzó ol
vasmány. A feladatom az lenne, arra kért 
meg a lap főszerkesztője, hogy „világi” 
véleményt mondjak az évfolyamról, va
gyis ne a Teológia levelező tanfolyamát 
végzett "féllkész lelkész”, hanem az egy
házi sajtón kívülálló újságíró-kolléga sze
mével nézve mazsolázzam, amit érdekes
nek vélek. Mitagadás, roppant nehéz 
tudatomban kettévágni önmagamat, hi
szen elkülöníthetetlenül összetartozik 
kétféle látásmódom, megoldásul tehát a 
teljes szubjektivitást választom, s elmon
dom, nekem mit adott, rám hogyan hatott 
a jubiláló évfolyam. így könnyebb a kér
désre válaszolni, valójában már meg is 
tettem az első mondattal: ha az ember 
hetekre belefeledkezik valamibe, és a vas
kos kötetet nem tudja letenni, akkor abban 
szerfelett izgalmas dolgok rejtőznek. 
(Csak a szemem ne káprázna tőle, csak a 
betűk lennének nagyobbak! Bizonyára 
mások is akadnak, akik -  pihentetésül -  
időnként nagyítót kénytelenek elővenni. 
De ez a mozdulat maga is bizonyíték: jel

zi, hogy érdemes.)
Néhai, nagyon szeretett gyakorlati 

teológia tanárunk, dr. Groó Gyula erősen 
a lelkünkre kötötte: aki prédikációra ké
szül, az tartson -  természetesen -  egyik 
kezében Bibliát, ám a másikban legyen ott 
a napilap (hetilapok, folyóiratok, ki 
mennyire igényes), mert a feladatunk az 
Evangélium üzenetének „itt és most” való 
hirdetése, és ha ezt az „itt és most”-otnem 
ismerjük, „elprédikálunk a gyülekezet fe
je  fölött.”

Hasonlóképpen útravalóul adta a ta
nácsot: a jó  pásztor ismeri a nyájat. Nincs 
jó  igehirdetés elmélyült pasztoráció nél
kül. Ám a nyájat, nem (csak) akkor ismeri 
az igehirdető, ha személy szerint minden
kiről tudja, mi a gondja, öröme, bánata. 
(Ez különben is csak kis településen le
hetséges, városi templomba mindig ér
keznek „idegenek” is.) A hívek ismereté
nek alapja az emberismeret, a lélektan tör- 
vényszeníségeinek tudása, a rálátás 
azokra a válaszokra, melyeket a lélek a 
külső hatásokra ad, és az empátia, a bele- 
érzés képessége.

Mivel azonban az egyéniség nem el
szigetelten, hanem társadalomban éli éle
tét, s ennek megintcsak törvényszerűségei 
vannak, melyek alól akkor sem tudja ki
vonni magát, ha ezekkel a törvényekkel a 
ráció szintjén nem néz szembe (sőt akkor 
a legkevésbé): ezért az „itt és most” isme
retéhez a társadalomtudomány is hozzá
tartozik. Utóbbinak szisztematikus tanítá
sát a Teológiai Akadémián évek óta kér- 
ték-sürgették hívek és diákok -  
mindhiába. A pszichológia még csak hal
lathatta (halkan) és időnként a hangját, a 
szociológia még annyira sem.

A Lelkipásztor 1990-es évfolyama 
ezeket a hiányokat pótolandó bőséges 
cikkanyagot közöl e két tudományág té
maköréből, a legjobb szakemberek tollá
ból (Andorka Rudolf, Kamarás István, 
Bodrog Miklós, Süle Ferenc, Grynaeus 
Tamás és mások). Mindenkit felsorolni -  
éves tartalomjegyzék hiányában -  felet
tébb bajos. Ezzel máris kritikai megjegy
zéshez jutottam: nagyon elkelne a tárgy- 
és névmutató.)

Andorka Rudolf témái napjaink égető 
kérdéseiben igazítanak el.

(A mai magyar társadalom problémái 
a szociológia nézőpontjából; „Tiszta szo
cializmus” után „vad kapitalizmus”? az 
antiszemitizmus kérdéskörét tárgyaló ta
nulmánya, melynek hasonló témájú cikk
ben Donáth László és Ferenczy Zoltán is 
csatlakoznak, egyházi aspektusban is fel
dolgozva a problémát.) A lebilincselően 
izgalmas írások közé sorolnám Bodrog 
Miklós szellemes, rövid, pszichológiai 
alapismereteket közlő cikkeit; Kamarás 
István tanulmányát a magyar fiatalok lel
ki és tudatbeli állapotáról; Gémes István 
(NSZK) beszámolóját az európai orszá
gokban élő evangélikusokról és Szépfalu
si István írását az Ausztriában élőkről. 
Mindezek csupán kiragadott példák abból
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a gazdag anyagból, melyek az „itt és 
most” témakörét szolgálják.

Amit keveslek, az a hátratekintés a 
históriai előzményekre. „A történelem a 
múlt szociológiája” -  ismerete a jelent 
érteti meg. Egy-egy évforduló, felmerült 
téma kapcsán -  bár a 400 éves Vizsolyi 
Biblia több szép megemlékezést kapott -  
hasznos lenne sok, bővebb és hosszabb 
visszatekintés, kivált ha arra gondolunk, 
hogy az elmúlt évtizedekben az iskolai 
tanítás megutáltatta a diákokkal a törté
nelmet, mert helyette csupán propagandá
ba csomagolt gazdaságtörténetet adott, s 
ami kevés eseménytörténet mégis meg
szólalhatott, annak valótlanságáról a 
csöppet is gondolkodó diák hamarosan 
meggyőződhetett.

Mivel a Lelkipásztornak a lelkészek 
továbbképzése is célja, ezért fel kell téte
leznie hogy bizonyos területeken a fiata
labb olvasók tájékozatlanok, olykor az 
idősebbek szániára közismertnek tűrni 
dolgokat is meg kell magyarázni. Hason
lóképpen hiányolom, illetve keveslem és 
aránytalannak tartom a művészetek jelen
létét. A zene -  hála Gáncs Aladárnak és 
ifj. Hafenscher Károlynak -  mégcsak kap 
valamennyi teret, de az irodalom -  a kép
zőművészetről nem is szólva -  mostoha- 
gyermek. Pedig a művészetek Isten leg
szebb szolgálói (ecce ancilla Domini -  
mondhatnánk más összefüggésben), se
gítségükkel az igehirdetés jobban meg
érinti a lelket. (Nem egyszer tapasztaltam, 
hogy ha az igehirdető prédikáció közben 
irodalmi idézetre, történet elmondására 
kerít sort, érezhető lesz a fokozott figye
lem, szinte hallani lehet a csöndet!) Mi
lyen jó  lenne, ha az „Igehirdető műhelyé
nek” textus magyarázatait irodalmi aján
lás követné, felsorolva azokat a verses és 
prózai műveket, amelyek hozzájárulná
nak a mélyebb szövegértelemzéshez. El
végre nem várható el mindenkitől, hogy a 
magyar és világirodalom legjavát napra
kész használhatósággal őrizzék fejükben. 
Ezenkívül pedig szükséges lenne legalább 
a vallásos tematikájú irodalmi alkotások, 
film- és színházi bemutatók, tárlatok 
rendszeres recenzálása. Nagy László cik
ke az évolyam első számában (A szépiro
dalom szerepe a teológiai munkában) ki
tűnő nyitányt ad, de a továbbiakban elhal
kul ez a hang.

Érdekes és élvezetes, olykor megren
dítő olvasmányok a lelkészek visszaemlé
kezései a „pályám emlékezete” sorozat
ban. Engem különösen Korén Emil, Ha
fenscher Károly és Sólyom Károly 
visszatekintése ragadott meg; mindhár
man a jól megérdemelt, de ma is elérhe
tetlen pihenés aktív nyugdíjas éveiből te
kintenek vissza; töretlen lélekkel szolgál
ták végig az embertpróbáló 
félévszázadot, és minden akadályoztatás 
ellenére igen eredményes munkát végez
tek. És -  ami a folyóirat szempontjából 
oly fontos -  érzékletes, lebilincselő m ó
don, irodalmi szinten.

Nem hagyhatok említés nélkül még 
egy tanulmányt, mely egyszerre késztetett 
elismerésre, és keltett hiányérzetet ben
nem. Gémes István bibliatanulmányára 
gondolok, a címe: Rámbízták Évát. Az 
ember teremtésének színes elbeszélésével 
érteti meg a házasság szerepét „Isten jó 
rendjében". Kár, hogy nem folytatta (a 
téma egész sorozatot érdemelt volna) tör
téneti visszatekintéssel és a jelen felvázo
lásával, azzal, hogy a bűnbeesés folytán 
miként zilálódott össze ez a jó  rend egé
szen napjainkig, amikor is minden máso
dik házasság válással végződik. (Nem 
lenne érdektelen a témát kétféle aspektus
ból is vizsgálni: a bűnbeesést, mint az 
idők kezdetén bekövetkezett katasztrófát 
Isten és ember között; és a bűnbeesést 
mint időből kiszakított, folyton történő 
szerencsétlenséget, mely az Istentől elsza
kított embert legbensőbb magánszférájá
ban is védtelenné teszi, ha a megváltás 
ajándékát nem fogadja el.)

Egy teljes évfolyamban tallózva elke
rülhetetlenül említés nélkül maradnak ki
váló, figyelemre érdemes írások is, de 
még olyanok is, amelyekre felfigyeltem, 
többször is elolvastam őket, s aztán még
sem soroltam fel, mert csoportjukat, té
májukat már más tanulmánnyal jellemez
tem. Egyet azonban még meg kell említe
nem. Azért is, mert önmagáért, 
önmagában szól, sehova sem sorolható. A 
Fórum rovatban jelent meg, a zsinati elő
készületek jegyében. Majdnem „eretnek” 
nézeteivel keltette föl a figyelmemet. Ko
vács Imre: Öröm és szorongás című cik
kéről van szó.

A küszöbön álló zsinatról az egész év
folyamban, az egész egyházi sajtóban, az 
egész egyházi életben felettébb sok szó 
esik, de arról, hogy ne csak jog és törvény 
forrása legyen, hanem esetleg helyet ad
jon „tanbeli megújulásnak” is -  ezzel a 
kívánsággal egyedül itt találkoztam. (Be 
kell vallanom, akár herésia, akár nem, 
hogy bennem is felbukkant a tüstént tudat 
alá szorított gondolat, hogy a zsinat csak 
akkor igazi, ha olyan, mint a nicaeai, a 
konstantinápolyi, s a többi, vagyis a taní
tás kérdése is feladata. (Kovács Imre a 
Szentírás és a hitvallási iratok harmóniá
ját keresi, véleménye szerint a biblia-ku
tatás új eredményei a dogmafejlődést is 
szükségessé teszik, és úgy véli, tanítá
sunknak nem szabad a XVI. században 
megrekedni és megmerevedni.)

Végül, befejezésül: elismerés illeti 
meg a folyóirat főszerkesztőjét, Hafen- 
sher Károlyt gondos, alapos, bátran újító 
szerkesztői munkájáért, azért hogy az 
egykori kis alakú, bezárkózó tematikájú 
kiadványból szép kivitelű, mutatós; szí
nes, változatos, gazdag tartalmú, széles 
látókörű élvezettel olvasható folyóiratot 
formált. De nem szabad elhallgatni szer
zői érdemeit sem, nem kímélve a fáradsá
got, sok elmélyült, színvonalas írással 
gazdagította a lapot, ezek közül most csak 
a minden szám elején föllelhető meditá

cióit említem („Szólj Uram; Hallja a Te 
szolgád...c.rovatban),amelyekkel nem
csak az olvasó értelmét nyitogatja, hanem 
szívét is magasba emeli, hogy mindezek
ből tanulva valóban az élő, aktív, köztünk 
járó, fölénk hajló Krisztust prédikálhassa 
a szószéken.

Bozóky Éva

A lelkész 
magányossága
LMK. Szekszárd,
1991. április 15.
Fontos és izgalmas téma úgy is, ha 

látszólag ellentmondást hordoz magában. 
A lelkész, aki emberek között él, embe
rekkel dolgozik, sokszor magányosnak 
érzi magát, s néha valóban az is.

Úgy gondolom, az sem ártana, ha 
mindannyian feldolgoznánk ezt a témát. 
Segítséget jelentene egymás megismeré
sében, s abban, hogyan tudunk egymás
nak segíteni, mik a neuralgikus pontok 
papi életünkben. E néhány sor is ilyen 
értelemben egy közösség előtti gyónás, 
amely egyben arra is szolgál, hogy szűn
jék a magány terhe az amúgy is terhekkel 
teli szolgálatban.

Fontos és izgalmas téma ez, amely -  
megvallom -  több időt igényelt volna, de 
hát az időhiány is a lelkész magányossá
gának egyik velejárója.

A lelkész magányos a gyökértelensé- 
ge miatt. Más a születési helye, más az, 
ahol a tanulmányait befejezte, ismét más 
a szolgálati területe -  s valószínű az sem 
az első, s nem is biztos, hogy az utolsó. 
Mivel vallom, s állítom, hogy nem jó az, 
ha az ember ott marad lelkésznek, ahol 
született és nevelkedett, életünkben töb- 
ször kell a nulláról kezdeni, új gyökereket 
verni, új arcokat megismerni, s idegen
ként ismerősnek lenni. De valójában 
egész életében „jött-ment” marad, akár 
éreztetik vele akár nem. S akkor még ott a 
nyugdíjas kor. Ha hosszabb időn át egy 
helyen végeztük a munkát, s már-már 
gyökeret vertünk, a szolgálati lakást el
hagyva valószínűleg új helyre, új városba 
költözünk. A szolgálattal együtt járó vál
toztatások, a kívülről érkezettség mindig 
egy bizonyos szinten magányosságot je 
lent. Erre fel kellene készíteni a teológu
sokat is...

A lelkész magányos a „mindenes a 
pap” modell miatt! Az elmúlt évtizedek 
hatása, a szórványhelyzet következmé
nyei, s a gyülekezetek rossz elképzelése, 
szokásai miatt, s mivel a lelkész a legol
csóbb munkaerő, nem volt vagy nem le
hetett munkatárs. Egyedül dolgozott, s 
ennek minimális pozitívuma mellett nagy 
hátránya lett az elmagányosodás.

A lelkész magánya a más kasztba so
roltak magánya. A papra minden korban
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egy kissé csodabogárként néztek. Hihe
tetlen oldódást jelent embereknél, ha egy 
kissé közelebbről megismernek, s rájön
nek, hogy nekük is két lábunk van, amivel 
a földön járunk, és nem vagyunk elvará
zsolt „világ-idegen” emberek. Közelebb
ről azonban csak egy kis réteg ismerhet 
meg -  s ez azt jelenti: sokak számára más 
„kaszt” tagjai vagyunk...

A lelkész magányossága az egyedül 
elhordozandó terhek vállalásából is kö
vetkezik. A gyónási-, vagy lelkipásztori 
titok arra kötelez, hogy magunkba zár
junk információkat. Csak mi ismerjük, 
csak mi tudjuk, mással meg nem oszthat
juk. S ez az ismeret elválaszt másoktól. Ez 
a teher másokkal meg nem osztható -  
csak magányosan hordozható.

Külön figyelmet érdemel témánkon 
belül az egyházi-közegyházi reláció fel
mérése. A lelkész ugyanis nemegyszer 
magányos az egyház közösségén belül is. 
E ténynek három oka lehet. A nagy távol
ság, az állandó elfoglaltság, és a figyel
metlenség. Hihetetlen távolságok válasz
tanak el minket. Az egyházmegyén belül 
is sokszor elérhetetlen távolságok van
nak. Magam is átéltem Keszthelyen, hogy 
mit jelent 55 km-re lenni a legközelebbi 
kollegától. S a mai telefonhelyzet és tele
fon árak mellett nem megoldható, hogy 
csak felkapom a kagylót, s már nem ér
zem magam magányosnak...

Ehhez hozzáadódik a fantasztikus 
mennyiségű elfoglaltság, amit kicsit kese
rűen így szoktunk mondani, hogy a nap
nak 24 órája van és ott van még az éjszaka 
is. Mindannyian három-négy ember he
lyett dolgozunk -  ilyen erőbeosztás mel
lett eleve magányosságra ítélt az ember, 
hisz nincs ideje társasági életre, netán ar
ra, hogy szolgatársakkal találkozzék. E 
kettőre azonban érvényes az, amit édesa
pámtól tanultam: a barátságot erőltetni 
kell. Ha ezt nem tesszük, ha ezért nem 
hozunk áldozatot, akkor elmagányoso- 
dunk. A harmadik ok azonban nem ebbe a 
kategóriába tartozik: magányosak va
gyunk a figyelmetlenség miatt. Nem fi
gyelünk igazán egymásra. Nem figyelnek 
igazán ránk. Nem mindig veszik komo
lyan „fent”, s nem mindig gondoljuk vé
gig Je n t”, hogy testvér voltunk (s ez nem 
csak a vérségi kapcsolatban, hanem az 
egyházban is így van) nem választott, ha
nem adott közösség, ahol nem mondha
tom: ez vagy az nem szimpatikus. Ő a 
testvérem, aki hozzám tartozik, akiért fe
lelős vagyok. Az új egyházvezetés azzal a 
nagy programmal, s részünkről azzal a 
reménységgel indult, hogy mindent 
együtt csinálunk, mindent megbeszélünk. 
Ehelyett egyre többször érzem, nélkülünk 
hoznak döntéseket, intéznek ügyeket, női 
újra a szakadék, s ezzel a magányosodás 
is. Jó lenne, ha erre nem izgága, kontroll
vesztett támadásoknak kellene figyelmez
tetni vezetőinket.

Végül a lelkész magányos, mert nincs 
szellemi és szakmai partnere. Az elsőt el

sősorban a falun élő lelkészek élik át. Én 
nagyon nehezen vészeltem át a négy évet 
Csengődön. Falun élni szerettem, de a 
szellemi igénytelenség borzasztó lehúzó
erő volt. A szakmai partner hiánya azon
ban mindenütt tény. Ökumenikus reláció
ban gondolkodva sincs túlságosan sok 
teológus módon gondolkodó ember kör
nyezetünkben. S ez a szakmai magányos
ság könnyen visszaüt, mert agyonterhelt 
időbeosztásunk, rengeteg úton eltöltött 
időnk, s sokszor lustaságunk, vagy az 
évek múlása hozta igény-leadásunk le
épüléshez vezet: szakmai, és szellemi le
épüléshez.

Lehet kegyes frázisokkal az egész té
mát elütni, s azt mondani, hogy Jézus a 
társ, közelében nem vagyunk magányo
sak. De ez így nem igaz, ez más dimenzió.

A lelkész magányossága egyrészt a 
szolgálatunkkal együtt járó kereszt, amit 
viselnünk kell, hiszen hordozására vállal
koztunk. Hozzá tartozik a papi élet nehéz
ségeihez, de ugyanakkor a formáló erői
hez is.

Azt azonban jó l gondoljuk végig, 
hogy kapott vagy magunk csinálta keresz
teket hordunk. Urunk ad elég erőt azok
hoz a keresztekhez, amelyek tanítványi 
életünk veljárói, de kérhetünk-e erőt a bű
neink miatti „ráadás keresetekhez”?

ifj. Hafenscher Károly

Papné-papnő
Háttérszolgálat -  
Frontszolgálat
Egy jól sikerült, közösséget erősítő 

papnétalálkozón fogalmazódott meg: a 
papné szolgálata háttérszolgálat. Amikor 
a Szerkesztő arra kért, hogy gondoljam át 
a magam szolgálatát, (aki papné és lelkész 
is vagyok egyszemélyben) hogyan látom 
és élem meg ezt a kettősséget, helyzetem
re a fenti megjelölést látom a legtalálóbb
nak. Háttérszolgálat, mert egy nagy gyü
lekezet lelkészének vagyok a felesége, 
ahogy együtt szolgálunk immár harmin
chárom éve. De ugyanennek a gyüleke
zetnek vagyok a második lelkésze is, ti
zenegy éve itt szentelt fel és iktatott tisz
tembe akkori püspököm.

Hadd maradjak mindvégig a fenti 
megjelölésnél, és elsőnek hadd cserél
jem  fel a sorrendet, hiszen a második volt 
előbb.

Frontszolgálatnak látom a magam és 
társnőim szolgálatát, különösen azokét, 
akik velem együtt több, mint harminc éve 
választottuk hivatásul a lelkészi szolgála
tot. Úttörők voltunk a magunk helyén (a 
maiak nem is sejtik mennyire!) Nem volt 
jogrend, amely szabályozta volna helyze
tünket. Nem volt „igény” szolgálatunkra. 
Legalábbis ezt közölték velünk felet
teseink. Az igaz, hogy a nyomasztó lel
készhiány akkor még nem volt érezhető!

Nem volt kibocsátó, áldó, biztatást, erőt 
adó szó, ünneplő gyülekezet! Kereshet
tünk magunknak helyet, ahol elfogadták 
szolgálatunkat. Így jutottam én is kántori
hitoktatói álláshoz egymásután két gyüle
kezetben. A gyülekezet szeretete, a gyer
mekek ragaszkodása, a szolgálat öröme 
mindenért kárpótolt.

Házasságkötésünk után elvesztettem 
státusomat. Jogtalan, „szabályellenes” 
volt lelkészférj oldalán ugyanabban a 
gyülekezetben lelkészként dolgozni. S ez 
nemcsak a 600 lelkes első közös gyüleke
zetünkben vol így, hanem a 6 ezret szám
láló pilisi gyülekezetben is, ahol ugyan 
két lelkész volt, de a hitoktatás, az ifjúsági 
munka a legnehezebb években sem szü
netelt. Tíz évig kellett vámom, hogy is
mét lelkészként dolgozhassak. Ebben az 
időben nyílt alkalom az intenzív háttér- 
szolgálatra. Papné voltam főhivatásban és 
gyermekeit nevelő édesanya. Szép és bol
dog időszak volt ez, amikor megenged
hettem magamnak, hogy két területre 
koncentráljak: a gyermekbibliaköri és if
júsági munkára. Ezeken a területeken mé
lyülhettem el, itt papnőként is dolgozhat
tam. A szószékre mindig akkor jutottam 
fel, ha az asszonyokkal a templomot taka
rítottuk!

Meghamisítanám a valóságot, ha azt 
állítanám, hogy semmi kesererűséget sem 
éreztem ebben az időben, nem éreztem 
hiányát a lelkészi szolgálatnak. De vár
nom kellett addig, míg gyülekezetem sza
badon választhatott -  akár női lelkészt is -  
a megüresedett állásra. Akkor 1980-ban -  
még ez volt a feltétele a nők felszentelésé
nek. így állhattam ötven évesen a pilisi 
gyülekezet oltára elé, hogy elnyerjem az 
áldást, a küldő szót, és új tartalommal 
teljék meg az ige, mely ifjúságom óta vé
gigkísért: „Akik az Úrban bíznak, erejük 
megújul...” !

Azóta a kétféle szolgálat együtt van az 
életemben, így is mondhatom: összefonó
dik. Nem látom ellentétben a kettőt, el 
sem választhatók egymástól. Gyülekezeti 
tagjaink megszokták, elfogadják, igénylik 
szolgálatomat. Elfogadják, sőt büszkék is 
arra, hogy papnőjük prédikál, keresztel, 
olykor temet és esket is. Méltányolják és 
megértik, ha időnként egy-egy hétre eltű
nik a gyülekezetből, hogy nemzetközi fó
rumon képviselje, megszólaltassa egyhá
zunk asszonyainak örömeit, gondjait.

De ugyanúgy igényelik a csendes hát
térszolgálatot is: a betegek látogatását, 
egy-egy vendéglátás megszervezését, 
programok összeállítását stb.

A „kétféleség” a lelkészi szolgálaton 
belül is jelen van. Ha egy gyülekezetnek 
két, vagy több lelkésze van, ott bizony a 
féltékenykedés, rejtett, vagy nyílt hatalmi 
harc, sőt a gyülekezet pártoskodása sem 
ritka dolog. Tudom, hogy vannak olyan 
szolgálatok, mint pl. egy temetés, ahol 
több százan vesznek részt, ahol a gyüleke
zet szívesebben fogadja a férfi lelkész 
szolgálatát. Dyenkor nem ragaszkodom
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jogaimhoz”, hanem jószívvel engedem 
át azt férjemnek. Más: bénít a nagyünne
pek első napjának nagy gyülekezete, nem 
tudok felszabadultan szolgálni ilyenkor, 
önként vállaltam a midenkori másodnapi 
szolgálatokat. Más területen viszont tu
dom, hogy az én szolgálatomra van szük
ség. Együtt és nem egymás ellen, közö
sen, felelősséggel hordozni a terheket, 
mindig a gyülekezet építését tartani szem 
előtt.

Keveháziné Czégényi Klára

Hozzászólás
A volt egyházi ingatlanok 
tulajdoni helyzetének 
rendezéséről szóló 
törvényjavaslathoz:
1. Egyházunk részéről a törvényjavas

latban fölvetett kérdéseket igen fontosnak 
tartjuk, örülünk annak, hogy az előké
szítő munkában az Igazságügyi Miniszté
rium megkérésére részt vehettünk. A tör
vény mielőbbi megalkotását az egyházak 
és vallási szervezetek működésének biz
tosítása érdekében támogatjuk.

2. A lelkiismereti és vallásszabadság
ról, valamint az egyházakról megalkotott 
1990. évi IV. törvény alapján egyházunk 
tovább kívánja bővíteni a hitélet terén ki
fejtett munkálkodása mellett a nevelési
oktatási, a kulturális és szociális- egész
ségügyi tevékenységét is. E tevékenysé
gekhez azonban hiányoznak a megfelelő 
anyagi és infrastrukturális eszközök, az 
egyházi ingatlanoknak és más vagyontár
gyaknak a negyvenes-ötvenes években 
történt államosítása miatt.

3. Kijelentjük, hogy ezen államosítá
sokat és az ehhez kapcsolódó állam és 
egyház közötti egyezményt, az egyház 
szabadságát és az egyetemes lelkiismereti 
es vallásszabadságot önkényesen korláto
zó állami erőszakos intézkedéseknek te
kintjük és az elvett vagyonra vonatkozó
lag jogigényünket fenntartjuk.

4. Egyházunk mai helyzetét és lehető
ségeit ismerve azonban azt is kijelentjük, 
hogy az egyházak és vallási szervezetek 
működésének biztosításáról szóló ezen 
törvényjavaslat alapgondolata szerint 
azokat az államosított ingatlanokat és int- 
zéményeket igényeljük vissza, amelyek 
egyházi használatba vételét és működését 
biztosítani tudjuk. Tehát nem minden ál
lamosított egyházi ingatlan és nem min
den volt egyházi intézmény kerül most 
vissza egyházi kezelésbe (funkcionális 
kártalanítás).

5. Helyeseljük a törvényjavaslat azon 
szempontját, hogy az egyházi ingatlanok 
tulajdoni rendezése csak fokozatosan, az 
egyházi, állami és önkormányzati igé
nyek és lehetőségek figyelembevételével 
történhet. Különösen is fontosnak tartjuk 
a helyi szinten történő egyházközségi és

önkormányzati érdekegyeztető tárgyalá
sokat. Az egyházak az általuk meghatáro
zott prioritási lista alapján terjesszék be 
igényeiket és ezt tízéves időszakra a kor
mány hagyja jóvá és a tulajdoni rendezés 
ütemét és mértékét évente együttesen 
vizsgálják meg.

6. Mivel a törvény végrehajtása szem
pontjából 10 éves időszakról van szó, és a 
mai körülmények között nem állapíthatók 
meg az egyház jövőbeni lehetőségei, kér
jük, hogy az 1991. évi bejelentés ne le
gyen jogvesztő, hanem a tárgyalások fo
lyamán az ingatlanjegyzék kiegészíthető 
legyen.

Budapest, 1991.február 7.

Szemerei Zoltán s.k.
pü. osztályvezető

Dr. Harmati Béla s.k.
püspök-elnök

Tájékoztató az 
Evangélikus 
Országos Levéltár 
anyagáról és a 
kutatás 
lehetőségéről
Az Evangélikus Országos Levéltár lé

tezéséről remélhetőleg minden lelké
szünk és egyre több gyülekezeti tagunk 
tud. Levéltárunk anyagáról már sokkal 
kevesebb az általános ismeret. Az egyes 
feltárható értékes történeti ismeretanyag
gal pedig csak azok találkozhatnak, akik 
személyesen keresik fel a levéltárat, s 
mint kutatók belemélyednek a valóságos 
kincsesbánya felszín alá rejtett régióiba. 
Sokan, sőt egyre többen élnek a kutatás 
lehetőségével. A kutatók között vannak 
egyetemi és főiskolai tanárok, lelkészek, 
egyetemi és főiskolai hallgatók, gimnázi
umi tanulók, történészek, múzeológusok, 
könyvtárosok, újságírók, mérnökök, geo
lógusok, hivatásos katonák és tudo
mányos kutatók. A kutatókat érdeklő té
mák között az egyháztörténet egyes kor
szakainak és kimagasló személyeinek 
kutatása mellett szerepelt gyüleke
zettörténet, általános történet, iroda
lomtörténet, neveléstörténet, iskolatörté
net, könyvtártörténet, helytörténet, zene- 
történet, nyomdatörténet, családtörténet, 
sőt diakóniatörténet és missziótörténet is. 
Általában kutatóink értékes adatok birto
kába jutva megelégedéssel hagyják el a 
levéltárat, s hálásan és köszönettel nyug
tázzák az itt kapott segítséget. Szeret
nénk, ha levéltárunkat minél többen meg
ismernék és szolgáltatásait igénybe ven
nék. Ezt a célt szolgálja ez a tájékoztató is.

Az Evangélikus Országos Levéltár 
eredete szerint több mint másfél évszáza

dos múltra tekint vissza. Az 1735 óta 
fennállott négy egyházkerület (szuperin- 
tendencia) 1774 óta tartott együttes gyű
léseinek iratait levéltárszerűen együtt 
őrizték, éspedig eleinte a pozsonyi evan
gélikus lyceum levéltárában helyezték el. 
így az Egyetemes Egyházi Levéltár kez
detei a XVIII. szd. végére tehetők. 1814- 
ben Ócsai Balogh Péter egyetemes fel
ügyelő önálló egyetemes egyházi levéltár 
létesítését kezdeményezte Pesten. A Pesti 
Evangélikus Egyház épületében (a mai 
Deák téren) elhelyezett levéltár elé a köz
vélemény a hivatalos iratok őrzésén kívül 
azt a feladatot is tűzte, hogy a magyaror
szági evangélikus egyház történetének 
felderítését és megírását elősegítse. Az 
európai történettudomány fejlődésének 
megfelelően a múlt kutatását tehát meg
bízható, szilárd alapokra és kritikailag 
megrostált adatokra törekedett helyezni. 
E cél érdekében a levéltárban igyekeztek 
összegyűjteni minél több egyháztörténeti 
írott emléket, megszerezni az egyház- 
községekben őrzött nevezetesebb iratok 
jegyzékeit és a fontos iratok másolatait. 
Ezt a törekvést leginkább Schedius Lajos 
egyetemi tanár, az első egyetemes egyhá
zi levéltáros képviselte. A levéltár meg
szervezésének, az emlékek gyűjtésére irá
nyuló mozgalomnak egyik eredménye 
volt, hogy Jankovich Miklós könyv- és 
régiséggyűjtő a levéltárnak értékes irat
gyűjteményt ajándékozott, ő ajándékozta 
a Carpzov-család irathagyatékát kínáló 
aukción 1804-ben megvásárolt nagy em
léket, Luther Márton 1542-ben sajátkezű- 
leg út, eredeti végrendeletét. Ezzel együtt 
egy eredeti Luther-levél is a levéltár birto
kába került. Melanchthontól szintén van 
autographon (saját kezűleg írt levél) a le
véltárban.

A következő évtizedekben is párhuza
mosan haladt az egyházkerületek együttes 
gyűléseivel és az egyetemes egyházi és 
iskolai felügyelő tevékenységével kap
csolatosan létrejött iratok elhelyezése, és 
nagyobb irat- és kéziratgyűjtemények 
megszerzése. A maecenások a közhangu
lat hatása alatt támogatták az iratgyűjtő 
akciót, azok a lelkészek pedig, akik kap
csolatban állottak velük, igyekeztek ilyen 
irányban ébrentartani figyelmüket. A leg
nagyobb sikert Bauhofer György budai 
lelkész érte el, akinek hatása alatt a nádor 
evangélikus vallású felesége, Mária Do
rottya főhercegnő jelentős összegért kéz
iratsorozatokat vásárolt. A levéltár gazda
godása szükségessé tette, hogy a Deák téri 
iskolaépületen belül időnként új helyisé
geket keressenek az anyagnak, de az ott 
maradt a XX. század elejéig. Ekkor az 
Üllői út 24. sz. alatti ház udvarán emelt új 
épületbe költözött át. Vele együtt oda 
költözött át a Bányainak nevezett egyház- 
kerület levéltára is. Ma is ebhen az épület
ben van a levéltár, bár az anyag elhelyezé
se az épületen belül időközben némikép 
változott.

Az egyetemes egyházi levéltár iratai
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nak rendezése és katalogizálása az addigi 
gyűjtésre nézve a XIX. század második 
felében ment végbe. Az akkori elvek sze
rint a gyűjtött anyagot időrendbe rendez
ték, róla cédulakatalógust készítettek. Ké
sőbb az 1791-ig terjedő részről nyomta
tott jegyzék is m egjelent Ez a levéltári 
anyag ma is ezek alapján kutatható. Az 
egyházi szervezetnek 1952-ben történt át
alakulásával a levéltár begyűjtötte a régi 
egyházi szervezetbe osztott egyházkerü
letek és egyházmegyék levéltári anyagát, 
valamint a megszűnt egyházi iskolák, in
tézmények és egyesületek iratanyagát. Az 
utóbbi évtizedekben a hivatalos iratanya
gon kívül több jelentős és nagy terjedel
mű írói hagyaték is a levéltár őrizetébe 
került. Így Székács József püspök 
(t  1876), Zsilinszky Mihály (+ 1925) aka
démikus történetíró, hosszú ideig állam
titkár és egyházpolitikus, Bruckner Győ
ző történetíró, jogakadémiai dékán 
(+ 1962), Payr Sándor (+1938) és Kovács 
Sándor (+1942) egyetemi tanárok, egy
háztörténészek tudomány- és művelő
déstörténeti szempontból is fontos iratai.

A levéltári anyag érdemben! ismerte
tésére ezúttal nem kerülhetett sor. Talán 
egy másik alkalommal erre is lesz lehető
ség. Mindenesetre figyelemfelkeltésre ta
lán ennyi is elegendő. Már csak annyit 
jegyzek ide, hogy a kutatás keddtől-pén- 
tekig 9-12 és 13-15 órák között lehetséges. 
A kutatott anyagról kívánságra helyben 
xerox-másolatot tudunk készíteni.

Vető Béla

Válogatás az
Evangélikus
Teológia
Könyvtárának
1988. évi belföldi
gyarapodásából

Arisztotelész: Lélekfilozófiai írások.
Ford...: Steiger Kornél. Bp.1988. Euró
pa

Balázs Mihály: Az erdélyi antitrinitariz- 
mus az 1560-as évek végén.Bp.1988. 
Akad.K. (Humanizmus és reformáció 
14.)

Bethlen István emlékirata 1944. Sajtó 
alá r...: Romsics Ignác. Bev.: Bolza Ilo
na. Bp.1988. Zrínyi (Sisak és cilinder)

Csengődy László: Utolsó utáni vacsora.... 
Bp.1987. Szerző

Dukai Takách Judit: Az én képem. -  vál. 
versei. 2. kiad. Sárvár 1988. Sárvár 
Város Tanácsa -  Sylvester János Kvt.

Az 1000 éves orosz keresztyénség. Szerk.: 
Tarr Kálmán. Bp. 1988. Ref.Zsinati 
Iroda

Farkas József: Több az élet. Bp.1988. 
Ref.Zsinati Iroda

Felkai Gábor: Fichte. Bp.1988. Kossuth 
(Klasszikus német filozófia)

Hunfalvy János -  Rohbock Lajos: Ma

gyarország és Erdély eredeti képekben. 
1-3 Jc.

Darmstadt 1857-1864 -  Bp.1987. Euró
pa. Hasonmás kiad.

Jakó Zsigmond -  Manolescu.Radu: A la
tin írás tőrténete.Bp.1988. Európa

Jugn,Carl-Gustav: A lélektani típusok ál
talános leírása. Ford...:Bodrog Miklós, 
Bp.1988. Európa (Mérleg)

Kardos László-Szigeti Jenő: Boldog em
berek közössége. A magyarországi na- 
zarénusok. Bp.1988. Magvető.

Keresztury Dezső: „Csak hangköre más”. 
Arany János 1867-1882. Bp.1987. 
Szépirod.K.

Keveházi Katalin: Melanchthon és a Wit- 
tenbergben tanult magyarok az 1550- 
es évektől 1587-ig. ... szeged 1986. JA- 
TE Soksz. (Dissertationes ex Bibliothe- 
ca Universitatis de Attila Jószef 
Nominatae 10.)

Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricus op. 
13. Hasonmás kiad. Bp. 1987. Helikon

Kolneder, Walter: Bach-lexikon. Ford. ...: 
Székely András. A fordítás...átdolg.: 
Zalán Péter. Bp.1988. Gondolat

Kübler-Ross, Elisabeth: A halál és a hoz
zá vezető út. Ford.: Blasszauer Béla. 
Bp. 1988. Gondolat

Lukács László -  Szebeni András: Boldo
gok, akik házadban laknak... Szerze
tesrendek Magyarországon. Bp.1988. 
Corvina

Madocsai Miklós: Csillagfény. Igehirdeté
sek ádventtől ádventig. Bp. 1988. Szer
ző. Soksz.

Molnár Ambrus -  SzigetiWenő: Reformá
tus népi látomásirodalom a 18. század
ban. Bp. 1984. M-Ref.Egyh.Zsinata. 
Soksz. (Theologiai tanulmányok. Új fo
lyam -  19.kötet)

Petőfi-adattár I-II. Gyűjtötte, sajtó alá r.

Katechetikai konferencia jún 17-20. 
G Y E N E S D I Á S

Hétfő 1800 Érkezés 1900 Fórum

Kedd 9-1/211. Mire 
jó  a tudás? 
(Csepregi A „  
Sárkányné)

11-1/21. 
Hosszú és rö
vidtávú cél. 
(Csepregi Zs., 
Luptak G y„ Itt- 
zés l.né).

1/2 3-5. M ire jó 
a módszer? 
(Ferenczy Z., 
Gáncsné, Bár- 
dossyné).

1/2 6-7. istenél
mény, egzisz- 
tencilis él
mény. (Széli 
Bulcsú, Pintér 
Kné. Koczor 
Tamás, Varsá
nyi Ferenc.)

Szerda Mire jó  az eti
ka? (Hibámé, 
Sárkányné, 
Bencze I. ifj.)

Evidenciák nél
kül... (Takács- 
né, Sándor Fr.)

Mire jó  az egy
háztörténet? 
(Keveházi, 
Trajtlerné, Ká
poszta L., 
Kinczler I.)

Hangsúly a ka
techetikai mun
kában. (Hittan, 
gyerekbiblia 
kör, vas.iskola, 
Csal.istentisz- 
telet, Lászlóné 
Házi M „ Zász- 
kaliczky Péter, 
Bálintné Varsá
nyi V.)

Csütörtök

___________

Mire jó  a pe da 
gógia? (Koz
ma Tamás)

Úrvacsoraosz
tás.

Reggeli áhítatok: Fereqczy Erzsébet -  Esti áhítatok: Győri János Sámuel.
Fórumbeszélgetések: Hétfő: Hitoktatásunk tapasztalatai (hittankönyvek, iskolai 
tapasztalatok) Vezeti: Muntágné  Kedd: Új lehetőségek és feladatok: óvoda, ökume
nikus iskola, cserkészet, táborozás, Szerda: a hitoktatásban. Milyen szemléltetési 
anyagaink vannak? Mit vállalunk elkészíteni és másoknak továbbadni?

...: Kiss Jószef, Oltványi Ambrus.
Bp. 1987. Akad.K. (A magyar iroda-  
lomtörténet forrásai -  Fontes... 11-12.) 

Rákóczi-eposz. Sajtó alá r.: Szigeti Csaba,  
Bp.1987. Európa

Révay Jószef, gróf: Az erkölcs dialektiká-  
ja. Bp. 1940. MTA -  Pécs 1988. Bara-  
nya Megyei Könyvtár. Reprint. (Pannó-  
nia Könyvek). 

Sárvár oktatástörténete. Szerk.: V.Mol-  
nár Zoltán. Szombathely 1988. Sárvár  
Város Tanácsa -  Sylvester János  
Könyvtár

Sommer, Johann: Vita Jacobi despotae  
Modavorum...Wittenberg 1587 -
Bp.1987. MTA írod. tud. Int. Hason-  
más kiad. (Bibliotecha Hungarica An-  
tiqua XVI.)

Szabó László, Cs.: Római muzsika.  
Bp.1988. Magvető

Szakáll Sándor: A rudabányai evangé-  
likus templom oltára. Miskolc 1988. 
Hermán Ottó Múzeum Klny.

Széli Margit: Tudom, kinek hittem! Meg-  
fontolósok életünkről Istenben. Bp. 
1987. Ecclesia

A tipológiai szimbolizmus. Szöveggyűjte-  
mény a bibliai és az irodalmi hermene-  
utika történetéből. Vál.,szerk.: (ifj.) Fa-  
biny Tibor. Szeged 1988. JATE Soksz.  
(Ikonológia és műértelmezés 4.)

Tükörben a pszichológia. Tudományközi 
beszélgetések a pszichológiáról. Szerk.: 
Halász László. Bp. 1986. Tömegkomm.  
Kutatóközp. (Műhely 2.)

Vallomások Finnországról. A Kalevala  
Baráti Kör ünnepi kiadványa Finnor-  
szág függetlenségének 70. évforduló
ján. Bp. 1987. Kalevala Baráti Kör.

Mányoki János
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LELKIPÁSZTOR
+ i m á d s á g a +

Ára: 60 Ft
Megrendelhető, megvásolható az Ordass Lajos 
Baráti Körnél, Budapest, XI. Bocskai út 10.

Közlemény
Szerkesztőségünkbe egyre több olyan cikk érke

zik, melyet szerzőik computer segítségével írtak. Ál
talában ezek a kéziratok formailag áttekinthetőbbek, 
egységes kiemeléseikkel jobban segítik a szerkesz
tés technikai részét is. Igazi nagy segítséget mégis az 
jelentene, ha a kézirat mellékleteként szerkesztősé
günk megkaphatná mágneslemezen a formázatlan 
szűveg-file-t.

Kérjük tehát azokat, akik rendelkeznek IBM 
XT, AT kompatibil gépekkel, és az alább felsorolt 
szövegszerkesztők valamelyikével vagy olyan szövegszerkesztővel amely megfelelő 
szövegfile-formátumokat képes generálni, hogy szerkesztőségünk címére (1143 Buda
pest, Rózsavölgyi köz 3.) a elkövetkezendő felkérésekkor cikkeiket DDDS (360KB) 
vagy HDDS(1,2MB) 5.25"-es vagy 3.5"-es lemezen két külön alkönyvtárban elmentve 
szíveskedjenek elküldeni. Szerkesztőségünkben az alábbi szövegszerkesztők illetve for
mátok konvertálhatók: ASCII, Wordstar,WS 4.0 és 5.0, MS-word, WordPerfect, XyWri- 
te, 8bitASCII, DCA MultiMate, WP5.0, WP, WS. Lemezeket postán visszaküldjük!

Egyben kérjük cikkíróinkat, hogy lehetőség szerint minél jobb formai minőségben 
juttassák el kézirataikat -  ha van lehetőség karbon-szalagos írógépen való nyomtatásra, 
úgy az a legmegfelelőbb. Jól karbantartott vászonszalagos írógépeken készült cikkek is 
segíthetik az optikai szövegbevitelt Tiszta, kontrasztos, szép betű-képű kéziratok nem
csak a nyomdai átfutást rövidítik le, hanem költség-megtakarítást is jelentenek. Megérté
süket és együttműködésüket köszönjük!

Tördelőszerkesztő

Corrigenda 
1991/5 számhoz

A betűcserék, 
betűkihagyások, ékezet 
tévesztéseken túl javítandók 
az értelemzavaró következő 
hibák:

132. lap utolsó bekezdés: 
habet

133. lap 2. bekezdés: hálót 
adtak

135. lap 3. hasáb 1. 
bekezdés: velünk, hajdúdorogi
4. bekezdés: behatárolt 
akaratában
5. bekezdés: váci 
egyházmegye

136. lap. 1. hasáb 2. 
bekezdés: református 
esperesnek negyedik 
bekezdés: hlszem=hisznek

144. lap 2. hasáb 6. bekezdés 
így kezdődik: Ezen a napon 
hálát adunk Istennek az ő 
szabadító kegyelmééit 
3. hasáb Agustinus Idézet 
első sora: Jézus Krisztus 
csűggeteknek és 
nyugtalanoknak...

149. lap 2. hasáb közepe, 
dm: püspököket
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Az Állami Biztosító Rt évtizedek óta 
az Evangélikus Egyház biztosítója!
Rohamosan változó világunkban egyre nagyobb 
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Ezt a biztosítást megkötjük:

-te m p lo m o k ra ,
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-  m inden Istentiszteletet szolgáló helyiségre,
-  valam int gyülekezeti termekre és az azokban 

elhelyezett vagyontárgyakra.

Kiegészítő biztosítást köthetnek:
-  harangöntésre,
-  üvegtörésre,
-  betöréses lopásra és rablásra.

Szíves figyelmükbe ajánljuk további 
biztosításainkat:

-  Családi Otthon Biztosítás,
-A ra n y fo n a l Életbiztosítás,
-  Vagyonbiztosítás,
-  Á B  Extra C asco G épjárm űbiztosítás.

Bennünk Holnap is biztos lehet!
©


