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S z ó lj U r a m l H a l l ja  a  t e  s z o lg á d . . .

 /Különböző nyár, 
de ugyanaz az Úr

Jézus mondja: „Jöjjetek velem külön egy kis lakatlan 
helyre és pihenjetek meg egy kissé”. -  Mk

Ahányan vagyunk, annyiféleképpen töltjük a nyarat. Egy 
pluriform társadalom pluriform egyházában a nyár is sokfé
le. A lelkészek is felfogásukban és gyakorlatukban is külön
böznek egymástól a nyarat illetően. Csak egy a fontos, nyáron 
is maradjanak lelkészek, akiknek Uruk is ugyanaz, mint 
bármikor máskor.

A mai nagyon tagolt és árnyalt gazdasági helyzetben 
külső körülményektől is sok függ a vakációt illetően: van, 
akinek ju t külföldi nyaralásra, utazásra, szeretné pótolni, 
amit talán sokáig elmulasztott, s világot akar látni -  van, aki 
az ország másik végére megy környezetváltozásra. Poros 
alföldi községből hegyek közé, hegyvidékről vízpartra vagy 
fordítva. A fővárosiak vidékre menekülnek, megunván a vá
ros zaját, zsúfoltságát, hangosságát, rossz levegőjét. Mások 
ilyenkor kerülnek fel a fővárosba, hogy a városi élet ritmusa 
váltsa fel szolgálati helyük közhangulatát. Van olyan is, aki 
otthon marad, talán mert az otthont nem lehet pótolni sehol 
másutt, csak a tempóból vesz le valamit. Van, aki nem tud 
elmenni szolgálati helyéről azért, mert senki sem helyettesíti 
már évek vagy évtizedek óta. -  Van, aki csak pihen, próbál 
lazítani, a munkaév folyamán ért stresszhatásokat igyekszik 
kiheverni. Vannak közöttünk természetrajongók, akik ilyen
kor élik át a teremtett világ még megmaradt szépségeit: 
virágos rétet, kedves madárdalt, hűs erdőt, szép vízpartot, a 
hajnal varázsát és nyári esték, éjszakák utolérhetetlen han
gulatát a szabadban, a csodálatos csillagos ég sátora alatt. 
Van, aki ilyenkor olvas, megpróbálván pótolni a mulasztáso
kat, hiszen a munkaév alatt csak a napi, heti szolgálatokra 
tudott készülni, könyveit is így használta csupán, most átfo
góbb munkákat is el tud olvasni. Van, aki ilyenkor betűt sem 
akar látni, s fekete-fehér könyvlapok helyett a fénylő kék égre 
és az üde zöld fűre-fára vágyik. -  Van, aki sportol és testi 
munkát végez a sok ülő munka után, van, aki közösségre 
vágyik, mert évközben távol él kollégáitól, ezért konferenciá
ra vagy egyházi üdülőbe megy, mások menekülnek a lelkész
társadalomtól, hogy szabadságukat ne terheljék egyházi hí
rekkel. Van, aki családtagjait látogatja végig, hogy legalább 
egyszer egy évben láthassa a tágabb értelemben vett család
tagokat, s van, aki egészen idegen emberek között szeretné 
tölteni minden szabadidejét.

Valóban különbözőek vagyunk: beállítottságunktól, ér
deklődési körünktől, életkorunktól és anyagi helyzetünktől 
függően. A fontos csupán az, hogy tudjuk: Urunk ugyanaz. Ő, 
aki tegnap és ma, mindenütt és mindörökké ugyanaz, ugyan
az szabadságunk idején is. Pihenésünknek, szabad
ságunknak csak úgy egyértelmű Ura, mint szolgálatunknak. 
Ez az Úr, aki munkára küldi, szolgalatba állítja, missziói 
paranccsal látja el tanítványait és be is számoltatja őket 
elvégzett munkájukról, az ajándékba adott tálentumok fel- 
használásáról, ez az Úr pihenni is engedi, sőt küldi őket egy 
kis időre (Mk 6,31), mert tudja, szükség van a pihenésre is, a 
sabbátra, hiszen a Teremtő maga is megpihent fárasztó mun
kája után...

Munka után édes a pihenés, munka nélkül a pihenésnek 
sincs jó íze -  tartja a népi bölcsesség. A mindig felajzott íj 
előbb-utóbb elpattan. A mindig kifeszített fűrész könnyen 
eltörik, a mindig stresszben élő embernek lazítania kell, 
különben előbb-utóbb tönkremegy. Szakadatlan munka, 
semmi pihenés megőrjíti Jánost -  tartja egy angol közmon-
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dás. A munkának és pihenésnek ritmusa van életünkben, 
mint a nappalnak és éjszakának, a hétköznapnak és ünnep
nek, munkaidőnek és szabadságnak. Luther a késő éjjelig is 
dolgozó Melanchthonnak mondta egyszer, szeretettel korhol
va barálját: Fülöp, Fülöp, pihenéssel is lehet dicsérni az 
Istent.

A 20. század embere elfelejt lazulni, nem engedi el magát, 
olykor istene az idő. Afrikában járva, többször is hallottam: 
„ezek a bolondos európaiak, amerikaiak, mindig csak rohan
nak, még beszélgetésre sincs idejük”, pedig pl. Madagaszkár
ban a beszélgetés talán mindennél fontosabb az életben. Ha 
két ember beszélget az utcán, még a fővárosban is (Antana- 
narivo), a harmadik kikerüli, tiszteletben tartja, meg nem 
zavarná, hiszen beszélgetnek. „The Malagasi is nőt a clock 
watcher” -  mondta nekem valaki (a madagaszk áriak nem 
nézegetik az óráikat). Sőt csúfolják és parodizálják az euró
paiakat: „Csak azt szeretném tudni, hogy ezek az ostoba 
európaiak miért rohannak és miért idegeskednek mindig?” 
Mert idő az van. „Fotoan-gassi” -  ez a malagaszi időfogalom. 
Számukra mosolyogni való az európaiak fontoskodása, pon
tossága és állandó időzavara. „Fotoana Anglisy-nek” angol 
időnek nevezik ezt és jóízűt nevetnek rajtuk. Mi nem va
gyunk madagaszkáriak és az időt is máshogyan értékesük, 
de örökös sürgölődésünk és állandó időhiányunk mások sze
mében hátha mosolyognivaló? Hátha éppen a nyáron tanul
hatjuk meg, ami Michel Quoist olyan utolérhetetlenül írt meg 
sok nyelvre fordított imádságában: „Te Uram, aki kívül vagy 
az időn, csak mosolyogsz, amikor látod, hogyan viaskodunk 
mi vele” és a nagy fordulat: „Igen, Uram, most már van időm, 
minden idő az enyém, amit nekem adtál: életemnek évei, 
éveimnek napjai, napjaimnak órái. Az én dolgom csupán, 
hogy nyugodtan és tisztán töltsem időmet, úgy töltsem szí
nültig, ahogyan Te kívántad a kővedrekkel, Te aki a vizet 
borrá változtattad egykor Kánában.” Igen, időnk egyszerű 
vízéből értékes bort teremthet Urunk, s vele mások örömét 
szolgálhatjuk.

Lelkésztestvér, mai tanítvány! Halljuk meg Jézus pihe
nésre hívó szavát: „Jöjjetek velem és pihenjetek meg egy 
kissé!”

Nyarunk különböző, de Ura ugyanaz: Jézus Krisztus.

HK

Szünidei imádságok
1. Uram! Úgy örülök most szabadságom idejének, ahogyan 

még soha. Tudom, szép a hivatásom, jó, hogy van munkám és 
feladataimat szívesen teljesítem. Most azonban már valóban 
kifáradtam, csupa feszültség vagyok, észrevettem; könnyen ki
borulok, s mindenre helytelenül reagálok. Még családtagjaim is 
szenvednek miattam.

Uram! Köszönöm, hogy most új lehetőséggel ajándékozol 
meg: kilazulhatok és új erőt meríthetek. Örülök, hogy végre 
kialudhatom magam, olvashatok, kirándulhatok, hogy egyálta
lán lesz időm,Uram.

Uram! Tanfts arra, hogy szabadságomat jól és felelősen 
használjam ki, szétszórt vagyok -  engedd, hogy legyen időm és 
csendem gondolataim összeszedésére. Igédben találkozz ve
lem a szünidőben is. Ajándékozz meg új örömmel és friss erővel, 
hogy majd ha munkába állok, türelmes szeretettel és nyitott 
figyelemmel talákozhassam az emberekkel. Ámen.

2. Uram, Teremtőm, Élet őrzője! Most a szünidőben sok 
ember van úton: Autón, vonaton, hajón, repülőn. Te, aki ura vagy 
sínpároknak és utaknak is, Úr vagy tengeren és levegőben, őrizd 
meg embergyermekeidet balesettől, életveszélytől és engedd, 
hogy egészségesen, épen érjenek célba. Te töltsd meg Lelked
del örömüket, kívánságaikat, hogy ne pocsékolják el drága ide
jüket üres, lelketlen és fárasztó élvezet-hajhászással. Adj nyu
galmat kimerült testüknek, mindig vibráló feszültségben élő lel
kűknek. Hadd fedezzék fel életük értelmét Nálad és minden 
öröm, minden igazi élet forrását Benned. Ámen

Hartmut Stoll |
(németből fordította: HK) I
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TANULJUK A KRISZTUST!

Szolgálatom és gondolkodá
som irányadó és fontos tex
tusa a Jer 3,15.: „Adok majd 
nektek szívem szerint való 
pásztorokat, akik hozzáértés
sel és okosan legeltetnek 
benneteket.” Fordítási és ér
telmezési kiegészítésként 
tartom számon Káról! textu
sát, ahol a „hozzáértését a 
„tudom ány”  az „okosan”-t pe
dig az „értelem'’helyettesíti. 
Irányadó bibliai textusom is 
érthetővé teszi, miért örültem 
felettébb annak, hogy újra 
ösztöndíjas diák lehettem.
1990. szeptember végétől
1991. február végéig, az un. 
téli szemeszter idején, Erlan- 
genben voltam és a Martin 
Luther Bund lakója.

Lényegre törően szeretném be
mutatni az esetlegesen érdeklődők 
számára, hogy milyen kérdésekkel 
foglalkoztam az em lített időszakban. 
Először címszavakban: A.) A gyakor
lati teológia lényege és kérdésfeltevé
se, B.) a poimenika, m int a gyakorlati 
teológia önállósuló ága, története, 
irodalma, iránya. C.) megismerkedés 
Dr. M. Seitz professzor tanítási stílu
sával, D.) megismerkedés konkrét 
gyülekezetekkel, és az ottani evangé
likus egyházak gongjaival, E.) szolgá
lataim, F.) néhány következtetés.

Mindezen kívül természetesen 
nem kerülhette el figyelmemet az 
sem, hogy éppen a két német állam 
egyesülésének történelmi pillanatai, 
órái, és napjai sorjáztak, de m egta
pasztalhattam  az ezzel összefüggő 
kérdéseket is (hogyan zárkózhat fel a 
megroggyant keleti fél a meglehető
sen izmos és „gőgös egésszé” kiala
kult nyugatihoz; nem könnyű kérdés 
ez, amely veszedelmesen magában 
hordozza bizonyos fasisztoid elemek 
felszínre kerülését is.) Ugyancsak Er- 
langenben követhettem figyelemmel 
a megdöbbentő iraki eseményeket, 
valamint érzékelhettem azt is, mi
képpen néznek reánk a németek 
megváltozott politikai viszonyaink 
miatt.

Sokféle egyéb élményem mellett 
a legfontosabb számomra a stúd iu
mok szorgos folytatása  volt és az e- 
lőbb megadott vázlat alapján most 
lényegre törően szeretnék beszámol
ni, futólag érintve néhány fontos kér
dést, amely zsinatra lázasan készülő 
egyházunk szám ára sem mellékes.

A.) A gyakorlati teológia
lényege és kérdésfeltevés:

Még 1984-ben Tübingenben is
m erhettem meg D. Rössler profesz- 
szort, akinek 1986-ban jelent meg 
összefoglaló jellegű, terjedelmes 
m unkája a gyakorlati teológiáról 
„Grundriss dér Praktischen Theolo- 
gie” címmel. Kisarkítva és leegysze
rűsítve az üzenet, a  mondanivaló -  
elsősorban G. Ottó könyvében -  az, 
hogy a korszerű korkérdéseket nem  
feltétlenül csak a szisztem atikus teoló
gia válaszolhatja meg, hanem éppen a 
gyakorlati teológia. Természetesen 
szó sincs arról, hogy a tanszékek egy
m ás között a fontossági sorrendről 
kezdjenek el vitatkozni, hanem a 
gyakorlati teológia igazi helyét és fel
adatá t kell sürgősen tisztázni -  ép
pen a lelkészi szolgálat érdekében. A 
rendszeres teológia sem kerülheti ki 
korunk korszerű kérdéseit, de teore
tikus alapállása m iatt távolról sem 
elégíti ki azt az igényt, am it az élő, 
hatalm as organizmus, a társadalom
-  mind egészében, mind egyedeiben- 
támaszt. Ahol a gyakorlati teológiát 
csak arra  „használják”, hogy a leendő 
lelkészeket a gyülekezeti életben 
szükséges praktikus fogásokra meg
tanítsák, ott ezzel a diszciplínával 
vagy bűnös, vagy tudatlan módon 
visszaélnek.

A gyakorlati teológia kérdésfelte
vése tehát a mai ember kérdésfelte
vése. A rendszeres teológia feladata a 
helyes dogmatika m egtanítása, de a 
gyakorló lelkész folyamatosan olyan 
helyzetbe kerül, am it -  divatos szóval
-  kihívásnak nevezünk, és ezekre a 
kihívásokra nem az idézett, szorgal
m asan felmondott dogmatikai tétel a 
válasz, hanem annak alapján állva 
kell reagálni, reflektálni a mai ember 
kérdéseinek özönére. Az is izgalmas
sá teszi a gyakorlati teológia tudo
mányát, hogy ez a válaszadás nem 
mindenkor pusztán homiletikai fel
adat. Azaz nem mindenkor érjük el a 
mai kérdezőt, ha  csupán prédikálunk 
neki, de mi m agunkat távoltartjuk 
tőle, A gyakorlati teológia témájához 
nagyon szorosan hozzátartozik a tár
sadalm i felelősség m a m ár rosszul

csengő tétele, de bármennyire is 
rosszul csengették az elmúlt időben, 
ezt a kérdést nem szabad levenni a 
napirendről, vagyis a gyakorlati teo
lógiának társadalm i kérdésekben 
őszinte, komoly, tiszta, becsületes 
(azaz emberre szabott!!!), egyértelmű 
és érthető feleletet kell adnia, még
hozzá olyan feleletet, amely öneszmé- 
lést és kibontakozást segít elő. Talán 
ez az a kérdés, am it úgy mondanak, 
hogy az egyháznak hallatnia kell a 
hangját a templom falain kívül is, de 
nem valamiféle teoretikus, dogmati
kai választ várnak el a környeze
tünkben, hanem  élő szót! Ami az em
beri értelmet és szívet egyaránt eléri. 
Az élő szó pedig nagyon egyszerűen 
azt jelenti, hogy azt szívvel és lélek
kel élő ember mondja hasonlóképpen 
élő embernek, nem pedig „lexikon tu
dású ember” szól a „gépemberhez.”

Forradalmi változásokra van 
szükség a gyakorlati teológia terüle
tén, éppen azért, hogy igazi és auten
tikus funkcióját betölthesse. A társa
dalmi aspektusú gondolkodás termé
szetesen nem sikkaszthalja el az 
egyént sem, hiszen nemcsak az erdő 
létezik, hanem minden egyes fa is.

B.) A poimenika, mint a 
gyakorlati teológia egyik 
legfontosabb ága, története, 
legújabb irányzata.

Ezen belül most itt a következő 
pontokat érintem, amelyekkel foglal
koztam:

a.) poimenikai hermeneutika: a 
Szentlrás értelmezésének és magya
rázásának az a módja, amelyik a tex
tusokban a pasztorális szellemben jól 
felhasználható részleteket, vonáso
kat helyezi előtérbe. Pl. a bűneset tör
ténetében pasztorális szemponból 
rendkívül fontos az lMóz 3,21, ahol 
azt olvassuk, hogy a bűnbeesett, már 
„látó” em berpárt kiűzetésük előtt még 
„felöltöztette” az Úristen! A poimeni
kai hermeneutika nem tévesztendő 
össze az egzisztencialista irányzattal, 
amely az ember mostam tapasz
talatait kísérelte meg fellelni a Biblia 
ősi történeteiben, hanem éppen az 
eredeti szövegből akarja kiem elni ele
ve Isten tettenérhető lelkigondozását,
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cu emberrel való nagyon finom  és ta
pintatos törődését.

A poimenikai herm eneutika is ra 
gaszkodik a Szentírás szövegéhez és 
értelméhez, de sokkal nagyobb hang
súlyt helyez Isten konkrét m entő ak
ciójára, m int bármelyik egyéb értel
mezési irányzat, és m indenáron őrzi 
a Szentírás spirituális egységét, 
szemben a historizáló hermeneuti- 
kákkal, amelyek hagyomány-egysé
gekre akarták  szétszedni az egész 
■=zentírást. M intha attól jobban meg
értenénk egy festményt, ha azt olló
val szétvagda^juk és esetlegesen 
másképpen rakjuk össze, vagy ha a 
vászon és a festék anyagát elemez
nénk a kép üzenete helyett...

b.) a  poimenika területén belül a 
következő alkérdésekre koncentrál
tam  még:

1. ) a betegség teológiai értékelése, 
értelme a bűn és bűnhődés összefüg
gésében, mi a szenvedés értelme. A 
szenvedéssel kapcsolatos lelkigondo
zói szakkönyvek egyike sem m ehet el 
Jób különösen sokat szenvedő alakja 
mellett, m ert -  nem kevesen-éppen  
Jób segítségével találják meg a felele
tet. Jób könyve fontosabb annál, mint 
hogy pusztán kortörténeti hátteret és 
nagyomány-egységeket keresgélő eg- 
zegeták tulajdona legyen. Jób köny
vének legrövidebben summázható lé
nyege az, hogy elismeri a szenvedő 
ember jogát arra, hogy feleljen neki 
az Isten, ne egyszerűen teológiai 
irányzatok rossz vagy kevésbé rossz 
elképzeléseikkel traktálják, hanem 
maga a személyes élő Isten feleljen 
személyesen.

2. ) A lelkigondozás története a 
XX.szd. elejétől kezdve a következő 
szakaszokra osztható fel: kiemelkedő 
-  és m a újra  értékelt irányzat! -  az 
un. kérygmatikus lelkigondozás 
(Thumeysen, Asmussen, stb.), de ez 
az eltúlzott barth i teocentrizmusa 
m iatt a század 40-es éveitől kedzve 
krízisbe került és egy átmeneti kor
szak következett, ahol kísérletet te t
tek arra, hogy a lélektan felé is nyis
sanak, hogy az egyházi szolgálat ki
léphessen a bezártságából (H. O. 
Wölber, D. Stollberg). Ezután -  mi 
sem természetesebb -  a másik oldal
ra  billent á t az ügy, ugyanis kialakult 
az un. terápikus módszereket alkal
mazó lelkigondzás, ahol viszont a lé
lektani eszköz és valamelyik iskola 
lett mindennél fontosabb. Az érthető, 
hogy ez az iskola nagyon széles kör
ben alkalmazza a psychológia tiszte
lendő tudományát, vagy úgy, hogy á t
veszi tőle az információt, de ezzel 
együtt óhatatlanul egy világképet és 
antropológiát is, vagy úgy, hogy a 
módszereit használja fel, de ezáltal a 
manipuláció veszélye kísérti meg. 
Alapvetően fontos, hogy súlyos mód
szertani kérdéseket nem tisztáztak, 
részben ezért is annyi érthetetlen fél

reértés a lelkigondozás és a lélektan 
kapcsolata tekintetében. Aterápikus- 
nak mondott irányzat sem váltotta be 
igazán a hozzáfűzött reményeket. A 
kérygmatikus lelkigondozás szem e- 
161 tévesztette az embert és csak a 
mondanivalóra koncentrált, a fel
használható eszközök segítségével 
azonban nem a segítés történt meg, 
és ez torkollott psychologizálásba. 
Ezt a krízist mindenfelé érzékelték, 
két nevet említünk, az egyik kritikus 
J. Adams, a másik H. Tacke. Ok 
m indketten egy un. átm eneti idő
szaknak a képviselői, J . Admas ke
vésbé fajsúlyos, nuthetikusnak mon
dott lelkigondozást igyekezett kidol
gozni, amely alapvető hibája, hogy a 
történelmi regresszió jegyeit hordoz
za magán, azaz ú jra egy korábbi -  jó 
részt meghaladott -  paternalista vi
szonyt igyekszik kiépíteni a lelkész és 
a lelkigondozott között, ti. a fölé és 
alárendeltségi viszonyt. Nyilván van
nak, akik szívesen uralkodnak m á
sok felett és olyanok is, akik szeret
nek alárendeltek lenni, de ez az em
beri viszonyok perverziója, magyarul 
kifordítása. H.Tacke nagyon evangé
liumi, tiszta gondolkodású tanácsadó 
ezekben a kérdésekben. Tacke na
gyon jelentős mértékben já ru lt hozzá 
az átm eneti időszak kérdésfeltevése
ihez és megoldásaihoz, így a mostani 
szakaszt a lelkigondozás törté
netében „biblikus lelkigondozásnak” 
nevezzük (szemben a kérygmatikus- 
sal, terápikussal). Képviselőik között 
említendő Jentsch, Seitz, Nicol, ez az 
un. biblikus lelkigondozás dolgozik a 
poimenikai hermeneutikával, de nem 
„ráprédikálásról” van szó a „törés” 
mentén, hanem inkább kreatív szem
besülésről, amely a személyiség ki
bontakozása, valamint a vigasztaló- 
dús felé igyekszik terelgetni a bajba 
ju to tt embert.

3.) Régi témakörömet is igyekez
tem űj információkkal gazdagítani, 
ezpedig a thanathologia területe, an
nak premortális és postmortális feje
zetével együtt. Egyik érdekesség, 
hogy a R. A. Moddy által kiváltott 
részben rajongó, részben felháboro
dott reakciók lassan elcsendesednek, 
megnyugosznak a kedélyek és kriti
kai reflexiók segítségével helyükre 
kerülnek a dolgok. Ez pedig azt jelen
ti, hogy annyiban érdekes és fontos ez 
az anyag, illetve az itt található ku ta
tási eredmény, amennyiben segítsé
günkre van a még m indig XIX. szd-i 
m aterialista, determ inista világkép 
oszlatásában. Ugyanis -  tömeges 
szinten alighanem a világtörténelem 
legszimplább világképével van dol
gunk koronkban. A júszem , ha lá
tom” primitív tétele azt jelzi, hogy 
mennyire kicsi, beszűkült a világké
pünk terjedelme, mennyire redukcio- 
nista (az én-re redukált). Ehhez ké
pest az ókori ember háromemeletes

világképe komplexebb volt, mert a 
három közül bármelyik szintre gon
dolt is, mindig bizonyos jelenségek 
mögé igykezett bepillantani. A mi vi
lágképünk ehhez képest felszínes. 
Éppen ezért -  m ert világképünknek 
nincs mélysége és magassága -  gya
kori, hogy ebbe a felszínbe nem beil
leszthető jelenségeket manapság 
még mindig vagy negligálák (amiről 
nem beszélünk, az nincs), vagy kita
lálásnak minősitik) pl. Moody és a 
többiek csak azért írták  meg ezeket a 
könyveiket, hogy jól keressenek, 
avagy ördögi praktika az egész!!!).

Az elméleti, világképi és világné
zeti kérdések mellett természetesen 
a gyakorlati élet sem elhanyagolható, 
így először a premortális fejezet izgal
m as kérdései: az öregedés folyamata 
és annak különleges fordulópontjai 
(születésünk pillanatától egy folya
m atban állunk benne, amelynek van
nak súlyos fordulópontjai, s ilyenkor 
nem ritka az, hogy pasztorális segít
séget kellene nyújtani, pl. pubertás 
korban). Az öregedés, betegség, hal
doklás -  szintén lelkipásztori terület. 
A posztmortális fejezet elméleti té
mája az un. túlvilági elképzelések 
gyűjtése, elemzése, nagyon érdekes 
információkhoz lehet jutni ilyen úton 
(természetesen nem a túlvilágról); 
ennek a fejezetnek a gyakorlati része 
pedig a gyásszal foglalkozik (a gyász 
nemcsak halállal, hanem bármilyen 
veszteséggel összfüggésben megnyil
vánuló lelki reakció).

4.) A  lelkigondozói beszélgetés ve
zetésének a technikája. Összefoglaló 
módon itt a lényeg az un. „kibeszél
te tés” volt, ami persze nagyon arra 
koncentrált, hogy a lelkigondozott 
képes legyen kifejezni az érzéseit, va
lam int önmaga eljusson egy bizonyos 
reflexió szintjére, hogy azután pozitív 
tartalm ú belátásra jusson el. Fősze
repet játszott it t  az erlangeni szemi
nárium i munkában a nálunk is divat
tá  le tt -  és nem rossz divat -  Faber 
módszer, am it Rogers-i hátterű  egy- 
háziasított módszerként tartanak 
szómon, másképpen visszatükrözés- 
nek is nevezik. A Faber módszer 
nagyszerű, de nagyon sokat ártanak 
azok, akik nem értették meg a lénye
get és azt gondolák, hogy másból 
sem áll, csak a mindig éppen hallott 
szavak megismétléséből. Pedig itt a 
beszélő érzelmeinek a visszatükrözé- 
séről van szó, és ennek érdekében 
szükség van tehát empátiára, vala
m int fogalmazni-tudásra, hogy a lel
kigondozó kellő súlyúan legyen képes 
megfogalmazni a másik, a tükrözen
dő lélek emocionális állapotát.

Természetesen vannak olyan 
helyzetek, amikor direkt segítségre 
van szükség és nem elegendő a 
visszatükrözés (pl. erdélyi kéregetők 
esetében aligha célra vezető), de na
gyon sok esetben -  amikor sokszor a
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lelkigondozott sem tudja, hogy mi ba
ja  -  segítség lehet a non-direktív Fa- 
ber módszer. Nagyon is szükséges 
lenne az, hogy a leendő lelkészek 
megismerkedjenek ezzel a módszer
rel. Szemináriumi alkalmakon eze
ket a kérdéseket .játszva” gyakorol
tuk, kiosztott szerepekkel, megbe
szélt helyszínnel, és csak a csoportból 
kiválasztott páciens kapott egy szö
vegkönyvet, amit mondania kellett, 
mi többiek kerestük a helyes, a segí
tő, tovább segítő választ. Érdekes volt 
sok lelkésjjelölt beszédkényszere, va
gyis hogy azonnal a saját megoldását 
akarta ráerőltetni az un. bejba ju to tt 
emberre -  a pontos, igazi, precíz meg
hallgatás helyett.

5.) Felettéb érdekes volt & „Stúdi
um spirituálé” elnevezésű gyakorlat 
is, hetente 2 órás időtartamban. Ezt 
nevezhetjük bevezetésnek a keresz
tyén meditációba... Gyakorlatban ta 
nultuk Seitz professzortól a meditáci- 
ós ülés, állás, térdelés, fekvés, járás 
testhelyzeteit, valamint a belső bé
kességet elősegítő meditációs léleg
zést. Tanultuk az un. egy szavas 
imádságok, vagy egy mondatos imád
ságok igazi szerepét, jelentőségét és 
gyakorolnunk is kellett.

C.) megismerkedés
Dr. M. Seitz professzor tanítási
stílusával,

Megismerkedhettem Dr. Manfred 
Seitz professzor tanítási stílusával. 
Kitűnő példáját láttam  az aktív tan í
tásnak. A passzív tanítás lényege az, 
hogy a professzor -  monoton hangon 
-  előadja, felolvassa, amit éppen akar 
és a diák a vizsgára ezt bemagolja. Az 
aktív tanítás: előadásában a pro
fesszor fontos impulzusokat ad, úgy 
is mondhatnám, hogy felkelti az ér
deklődést nyitva hagyott izgalmas 
kérdések segítségével. Tékát a pro
fesszor im pulzusokat ad, a diák pedig  
kutat. Sokkal inkább felnőtthöz illő 
tanítási forma. Az előadó, vagy felol
vasó professzor és a szorgalmasan 
magoló diók középiskolás módszer, 
helyette tehát az impulzusokat adó 
tanárra  és az információkat minden
féle forrósból gyűjtő diókra van szük
ség, ez felel meg az egyetemi szint
nek.

Azt is megfigyelhettem, hogy a jó 
szemináriumi m unkának két feltéte
le van: az egyik, a kitűnő megalapo
zottságú teológiai felkészültség kom- 
binatív gondolkodással, a m ásik az 
állandó gyakorlás, a begyakorlás, 
azaz a lelkigondozós területén tanult 
szabályok, törvények, információk 
begyakorlása (a szeminárium tagjai 
három hetes klinikai gyakorlaton 
vettek részt, ami önismereti vonatko
zásban is nagyon nagy jelentőségű 
volt).

D.) megismerkedés konkrét
gyülekezetekkel, és az ottani
evangélikus egyházak
gondjaival

Alkalmam volt konkrét gyüleke
zetekkel és a két német evangélikus 
egyház kérdéseivel megismerkedni. 
Az erlangeni gyülekezeteket sorra 
jártam , kíváncsi voltam arra, hogy 
m iként élnek és gondolkodnak. Az 
egyik különbség hozzánk viszonyít
va: a gyülekezetek hitélete sokkal 
erőteljesebben függ össze az élettel, a 
mindennapi és társadalm i élet kérdé
seivel, m int ahogyan nálunk megszo
kott. Nemcsak az un. szakrális alkal
m akat tartják  meg, hanem sok „rend
kívü li” alkalom  van. Az iraki háború 
kitörése előtt minden nap minden er
langeni templomban más és más idő
pontokban jöttek össze az imádko- 
zók. Az aktuális társadalm i kérdések 
kapcsán is élénk megbeszélés volt a 
jellemző (mintha pl. a mi gyüleke
zeteinkben lenne rendszeresen alkal
m a annak, amikor parlamenti vitá
kat élénk figyelemmel kísérő és azok 
lényegét tényleg értő hittestvéreink 
összejönnének a gyülekezeten belül 
ezeket az ügyeket igen magas szinten 
megvitatni).

A két német állam egyesülése vi
szonylag gyorsan lezajlott (valóban 
elég nagy volt a z^j), de m ár sokkal 
nehezebb kérdés az un. jövő, és még 
ennél is nehezebb kérdés a két német 
evangélikus egyház találkozása. Az 
EKD, a nyugati evangélikus egyház 
magától értetődően úgy gondolta, 
hogy ő az intakt, politikai megalázta
tásoktól megkímélt, nem befolyásolt, 
besúgó-problémától mentes, azaz az 
„igazi” egyház ezzel szemben a keleti
ek csak éppen hogy életben m arad
tak, leromlott, lepusztult templomok 
és parókiák, valamint mindenfelé 
üres templomok jelzik ezt, így -  ergo
-  az a dolga, hogy ez a  kifosztott, 
szegény boruljon a gazdag nagybácsi 
lábaihoz. Erre a lebomlásra és quózi- 
alózatra nem (voltak) képesek a kele
tiek. Sőt úgy vélik, hogy sajátságos 
történelmi tapasztalataik vannak, 
ebből fakadóan specilis teológiai felis
merésekre ju to ttak  el, melyekről nem 
akarnak lemondani, m ert -  úgymond
-  ők sokkal jobban megőrizték a tota
litárius álammal szemben az autonó
miájukat, m int pl. a magyarok (kelet
német lelkészek korábban is, most is, 
nem egyszer tapintatosan a szemem
re vetették, hogy mi Mo-n nem komp
romisszumokat kötöttünk, hanem 
elvtelen kompromisszumokat, sőt a 
m arxista szocializmusnak még a teo
lógiai megideológizálásóra is készek 
voltunk, stb. (a szerző véleménye)

E.) szolgálataim
Tarthattam  előadásokat és igehir

detéseket is, pl. Kölnben is, ahol él
mény volt számomra látni a gyüleke
zet nyitottságát a nagyvilág keresz
tyénéi felé. Minden esztendőben 
megrendezik a „Tag dér Christen al
tér Welt” alkalm át és a vüág kritikus 
tóján élő keresztyének felé fordulnak 
érdeklődésükkel és segítőkészségük
kel. A kölniek általam megismert 
gyülekezete eddig főleg délamerikai 
irányban nyitott, ennek a választás
nak nyilván oka az is, hogy lelkészük, 
Kari Goebel több, m int 10 évig volt 
lelkész Braziliában, ahol magyar 
gyülekezetekkel és lelkészekkel is ta
lálkozott, sőt egy időben közös gyüle
kezeti helyiségeket használtak az ot
tani németek és magyarok.

1990-ben érdeklődésük Kelet-Eu- 
rópa felé fordult, valamint az itteni 
keresztyének, egyházak kérdései, 
gongjai felé. A kölni szolgálatom gyü
mölcse egy testvérgyülekezeti kap
csolat a kölniek és a szegediek között 
Bárhol megfordultam, Mo. és az itte
ni változások irán t igen nagy volt az 
érdeklődés.

Néhány következtetés
Nagyon hasznos és páratlanul 

gazdagító volt ez az öt hónap. A tanu
lást és az eszmélkedő gondolkodást 
életünk utolsó pillanatáig nem hagy
hatjuk abba. A  tudás h it nélkül gőggé, 
önim ádattá válhat, a h it tudás nélkül 
pedig rajongás, egy hirtelen lobogó ér
zelm i fellángolás és ennek üresség a 
végső állomása. A rajongó, karizmati
kusnak mondott gyülekezetek nagy 
veszélye, hogy nem képes évtizede
ken keresztül a lobogó lelkesedés tü- 
zét ébren tartan i és akikben ez a lo- 
bogás kihuny, azok hirtelen nagyon 
kiüresednek. Sajnos lelkészi 
szolgálatom során volt alkalmam 
m ár találkozni ilyen kiégett embe
rekkel, akikben a lángok kihunyósa 
u tán  cinizmus vett erőt.

Fontos konklúzió számomra, hogy 
a poim enika tudományának önálló
sulnia kellene. Aligha részletezhetem 
most azt, hogy mennyire fontosnak és 
életbevágónak tartom a felkészülést a 
lelkigondozósra. A begyakorlás és a 
meditáció értékét üjra fel kell fedezni.

Nagyon halvány reménységem, 
hogy esetleg az ott tanultakat, az ott 
szerzett tapasztalatokat a hazai 
evangélikus egyházunk javára is 
hasznosíthatom, nemcsak más fele
kezetekben és világi fórumokon.

Hálás vagyok a Gondviselő Isten
nek ezért a mostani ajándékáért, a 
gazdagodás lehetőségéért, valamint 
az itthoni szolgálatban helyettesítők
nek és a gyülekezetnek türelméért.

Ribár János
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Evangélikusok a nagyvilágban

Diakónai tapasztalatok Dániából
A dán evangélikus egyház segélyszervezete (Danchurch- 
aid) 3 hetes diakóniai tanulmányutat szervezett az EVT-hez 
tartozó kelet-európai egyházak mintegy 30 küldötte részé
re. Az elhangzott előadások egyrészt a diakóniai szolgálat 
teológiai kérdéseivel foglalkoztak, másrészt bemutatták Dá
nia egyházi és szociális berendezkedését, az un. dán-mo- 
dellt. Az elméleti részt jól kiegészítette a gyakorlat bemuta
tása. Három-négy fős csoportokban különböző diakóniai 
intézmények és szervezetek speciális munkájával (család- 
és öreg-gondozás, alkohol- és kábítószer-problémák, a 
prostitúció kérdése, bevándorlók, menekültek, nemzeti ki
sebbségek ügye, stb.) ismerkedhettek meg a résztvevők.

Az egyes előadások tartalmi ismer
tetése helyett mondanivalójuk össze
foglalását adom közre, beleszőve, amit 
bennem indukáltak és elhagyva, ami 
számunkra érdektelen. Majd a diakóniai 
munka bemutatása során szerzett ta
pasztalataimról számolok be.

I. Diakóniáról önmagában csak el
méleti és gyakorlati szempontból lehet 
beszélni, mert a diakónia valójában el
választhatatlan az egyháznak, mint koi- 
nóniának másik két életfunkciójától: a 
martyriától és a liturgiától. Szépen tük
röződik ez az ortodox egyház hagyomá
nyában, ahol az ünnepi istentisztelet li
turgiája nem ér véget a templomban, 
hanem a gyülekezet bizonyságtételével 
és a koldusok megvendégelésével foly
tatódik. Ezt a komplexicitást szem előtt 
tartva mondhatjuk, hogy a diakónia a 
krisztocentrikus irgalmasság jelenléte a 
világban. Ez a krisztusi motiváltság 
nemcsak jellemző sajátossága, megkü
lönböztetőjele a diakóniának, de alapja 
is. Erre az alapra épül a diakónia test
vér-szolgálata, amely nem ügyeket, ak
tákat intéz, hanem mély együttérzéssel, 
a szeretet közvetlen melegével öleli ma
gához a testvért a maga teljes embersé
gében. E holisztikus szemlélethez hoz
zátartozik a történelmi, társadalmi, gaz
dasági realitások számba vétele is, a 
várható változásokra való felkészülés
sel együtt. Dániában mintegy 1500 szo

ciológus, közgazdász, statisztikus dol
gozik a diakóniának ez utóbbi speciális 
területén.

A diakóniában nem a gazdag ad ala
mizsnát a szegénynek, nem az erős tá
mogatja a gyengét, hanem aki maga is 
segítségre szorul, az segít testvérének. 
Ez nem tragikus realitás, amibe bele 
kell törődni, vagy amit meg kell változ
tatni, hanem a diakónia specifikuma. 
Aki ebben a szolgálatban áll, ismerve a 
maga gyengeségét és korlátait, Jézus 
gyógyító szeretetének ad teret, hogy „az 
erőnek nagy volta Istené legyen, és nem 
magunkról való” (2Kor 4,7). Ebben mu
tatkozik meg a diakónia és imádság bel
ső, tartalmi összetartozása is. Az imád
ság nemcsak kísérője, de feltétele is a 
diakóniának. Az „óra et labora” a szere- 
tet-munkára különösen is érvényes.

A diakónia értelmezésében több 
irányzat figyelhető meg. A pietista fel
fogás az irgalmasság cselekedeteit a lé- 
lekmentés eszközének tekinti. A diakó
nia így Keresztelő János szolgálatához 
hasonlítható: útegyengetés Jézus előtt. 
-  A tradicionális értelmezés is a II. hit
ágazaton orientálódik. Jézus csodáit te
kinti paradigmának, amelyekben Isten 
országának testi-lelki gyógyító ereje tör 
be a megromlott világba. -  Az instituti- 
onális megközelítés a szakértelem fon
tosságát és a szervezet nélkülözhetet
lenségét húzza alá: dilettáns módón és

alkalmilag nem lehet eredményes dia
kóniai munkát végezni. -  A politikai- 
társadalmi kérdések felől értelmezett 
diakónia az első hitágazatra teszi a 
hangsúlyt, s az individuális gondosko
dás helyet, a bajok gazdasági okait 
igyekszik felszámolni. -  A gyüleke
zetre, mint bázisra építő értelmezésben 
a harmadik hitágazat kerül előtérbe. A 
gyülekezet, mint Krisztus teste látható 
módon reprezentálja Megváltójának ir- 
galmaságát. -  A diakónia „egyházi- 
asított”, intézményesített és kollektivi- 
zált felfogásától elszakadva jelentkezik 
a diakónia perszonális értelmezése, 
amely az „imitatio Christi” révén a sze
mélyes diakóniai lelkület kialakításá
ban látja nemcsak a bajok orvoslásának, 
de megelőzésének is a lehetőségét. Jel
lemzője a spontaneitás, a familáris és a 
pasztorális beállítottság. Eszerint a dia
kónia személyes magatartásforma, 
amelyben továbbadom Isten megta
pasztalt szeretetét. Az értelmezéseknek 
ez a különbözősége nem a választás 
döntését, de sokkal inkább az integrálás 
feladatát provokálják.

Egy ilyen integrációra törekvő el
gondolás szerint a humanitárius, szociá
lis munka az ember teremtett valóságá
ra koncentrál (I. hitágazat). A misszió a 
megváltás tényét hirdeti (II. hitágazat). 
Ha e kettő nem egymás mellett fut, ha
nem találkozik, metszéspontjuknál szü
letik meg a diakónia (III. hitágazat). A 
diakóniai munkában a Szentlélek inspi
rációjára van szükség, a közösség erejé
re, a bűnbocsánat és örök élet remény
ségére.

Hibás a diakóniát utilitarista szem
pontból értelmezni. Pl. szükség van dia- 
kóniára.

-  hogy a missziót hitelessé tegye:
-  hogy az egyház társadalmi 

presztise növekedjék;
-  hogy az egyház láthatóvá legyen;
-  hogy szociális kérdések megoldá

sával támogassa a társadalmat;
-  hogy az egyetemes papság refor-
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mátori elve legalább ebben kifeje
zésre jusson;

-  hogy a hitélet individuális és intel
lektuális torzulását ellensúlyozza.

Egyedül a kazuális értelmezés te
kinthető legitimnek, nevezetesen Jézus 
parancsa: amint én szerettelek titeket, ti 
is úgy szeressétek egymást (Jn 13,34).

Jelenleg Dániában a diakónia lelki
pásztori attitűdjét hangsúlyozzák. A jó
léti állam legsűrűbbre szőtt szociális há
lója sem mindenható. A lét biztosítása 
még nem ad értelmet a létnek. A diakó- 
niának az is a feladata, hogy a modem 
társadalomban enyhítse az anonimitás 
okozta szenvedést is. -  Gyakorlati vo
natkozásban úgy látják, hogy a mamut
intézmények ideje lejárt. A fejlődés irá
nya a kicsi, 8-10 személyes otthonok, és 
még inkább a gyülekezeti diakónia felé 
mutat, ami praktikusan azt is jelenti, 
hogy az egyes gyülekezetek képzett 
diakónusokat illetve diakonisszákat al
kalmaznak a gyülekezetben végzendő 
diakóniai szolgálatokra. Ennek felépíté
se és működése három koncentrikus 
körben írható le. A legbenső kör a lelki 
és tanulmányi centrum, ahol belső elhí
vás alapján önkéntesen vállalt testvéri 
közösségben élnek azok, akik a diakó
nia szolgálatát vállalják és mások felké
szítésére is alkalmasak. Ennek a belső 
erőközpontnak a feladata a kiképzés 
mellett csendesnapok, konferenciák 
rendezése a már szolgálatban állók, az 
önkéntes munkások és érdeklődők ré
szére. A második kör a gyülekezetekben 
és intézményekben dolgozók köre, akik 
mint a testvéri közösség tagjai rend
szeresen tartják a kapcsolatot a biztos 
bázist és segítséget nyújtó belső körrel. 
A harmadik körhöz az önkéntes munká
sok és érdeklődők tartoznak, akik már 
lelki és szakmai képzésben résztvettek, 
de szolgálatukat szabadidejükben és al
kalmilag végzik. A három kör elkülönít- 
tése nem jelent alá-, vagy fölérendeltsé
get. A pozíció-váltás mindenkor és min
denki számára szabad, éppen úgy mint 
a házasság vagy a szerzetesi életforma 
választása.

II. A gyakorlati munkaágak bemuta
tása során a bevándolrók, menekültek 
között végzett diakóniai szolgálattal is
merkedtem meg. Dánia lakosságának 3 
%-a, mintegy 150.000 ember idegen. 
Legtöbbjük mohamedán s közöttük 
35.000 analfabéta. Ezt a munkát az egy
ház keretében főleg missziói társaságok 
és ébredési mozgalmak egyesületei 
végzik. A menekült-táborok bibliaóráin 
kerülnek személyes kapcsolatba az 
újonnan érkezőkkel. Koppenhága egyik

templomában havonta egyszer angol
nyelvű istentiszteletet tartanak részük
re, úrvacsorával és az istentisztelethez 
csatlakozó testvéri együttléttel. Gon
doskodnak arról, hogy a menekültek 
dán családokkal személyes kapcsolatba 
kerüljenek, és így ne veszélyeztesse 
őket az izoláltság depressziója. Az ide
genek egymásközötti találkozásának és 
a konkrét ügyekben való közvetlen se
gítségnyújtásnak biztosítása érdekében 
klubhelyiségeket és irodákat tartanak 
fenn állandó fizetett alkalmazottakkal 
és önkéntes munkásokkal, akik anya
nyelvi egyházi irodalom terjesztésével 
is missziói küldetést töltenek be.

Ennek a munkának alaptextusa 3 
Móz 19,34: „Szeresd a jövevényt, mint 
magadat!” Elismerésre méltó az a mun
ka és anyagi áldozat, amivel ennek az 
igének engedelmeskedve segítenek az 
idegeneken. Rámutattak arra is, hogy az 
újtestamentumi korban milyen sokan 
éppen idegenben, jövevényként lettek 
Jézus tanítványai. Az itáliai százados
nak Cézáreába, a tarsusi Pálnak Da
maszkuszba, a ciprusi Barnabásnak Je
ruzsálembe, a római Aquillának és 
Priscillának Korintusba, az etióp fő- 
kincstárnoknak pedig a gázai útra kel
lett mennie, hogy hitre jusson. Volt, akit 
elűztek otthonából, volt aki hivatalos 
megbízás alapján került külfödre. A 
hontalanság kitaszított helyzetében úgy 
látszik fogékonyabb a lélek Isten szere- 
tete iránt. Közülük többnek a története 
aztán úgy folytatódott, hogy megtéré
sük után hazatérve saját népük misszio
náriusaivá lettek. -  A mai európai mene
kült -  áradatban fel kell fedeznünk ezt a 
missziói lehetőséget. A másod- vagy 
harmadrangú állampolgárrá degradált 
idegen, a kiközösített ás fajhoz, kultúrá
hoz, valláshoz, nemzethez tartozó, a le
nézett vendégmunkás Európában talál
kozhat Isten országának örömhírével, 
és egyszer hazakerülve saját népének 
misszionáriusa lehet. A mi felelős
ségünk is, hogy a Magyarországon ta
nuló külföldi diákok és menekültek 
között a missziót elválaljuk és végez
zük is.

Alkalmam volt egy új típusú szociá
lis otthont is megismerni, amely beren
dezésében és légkörében is merőben kü
lönbözik a régi, „kórház-szerűen” mű
ködő létotthonoktól. Itt a gondozottak 
nyugdíjuk egy részével szabadon ren
delkeznek. Az étteremben önkiszolgáló 
módszerrel választhatnak, és szükségle
teikről (pl. beszerzések, mosás, fodrász 
stb.) általában maguk gondoskodnak. 
Egy-ágyas fürdőszobás lakrészüket sa

ját bútoraikkal rendezik be. Az otthon 
hét gyülekezet adományából épült fel. A 
területileg illetékes lelkész havonta 
egyszer istentiszteletet tart az otthon
ban, különben csak hívásra látogatja a 
gondozottakat. A munkaterápiás rész
legben szakemberek irányítása mellett 
szövéssel, kerámiák készítésével, fafa
ragással, batikolással, hímzéssel, festés
sel foglakoznak a bentlakók. A 132 gon
dozottat (főleg mozgássérültek) 128 al
kalmazott látja el. A dán közfelfogás 
szerint az öregek gondozása nem a csa
lád, hanem az állam feladata. A függet
lenség eszméjéhez ragaszkodva az idő
sek nem is várják el a család gondosko
dását, és szükség esetén szívesen 
választják az intézményi elhelyezést, 
amire sokszor egy évig is várni kell. -  
Az ilyen otthonok fenntartása igen költ
séges (egy fő havonta 12-14 ezer koro
na) ezért újabban napközi otthonokat 
létesítenek illetve az idősek otthoni 
gondozására törekednek. Ennek érde
kében új típusú képzést vezettek be. A 
házi gondozást részben hivatásos szo
ciális munkások végzik (takarítás, be
vásárlás, mosdatás stb.), részben pedig 
önkéntes gyülekeztei munkások, akik 
lelkipásztori feladatot lámák el. Azok 
számára pedig, akiknél egészségi álla
potuk miatt a házi gondozás nem oldha
tó meg, a legújabb elképzelés szerint 
olyan otthonokat építenek, ahol min
denkinek önálló lakása van. Ezeket a 
lakásokat úgy tervezik, hogy tolókocsi
val mindenhová el lehessen jutni. A 
konyha és fürdőszoba berendezése is 
tekintettel van erre. A lakók teljesen 
önálló életet folytatnak, de szükség ese
tén az otthon személyzete mindenben 
rendelkezésükre áll. Igénybe vehetik az 
otthon éttermét, klubhelyiségeit, barká
csolásra berendezett szobáit, tornater
mét. Ez utóbbi szolgáltatásokat a kör
nyéken lakó nyugdíjasok is igénybe ve
hetik.

Nem feladatunk, hogy utánozzuk a 
dán egyház diakóniai szolgálatát, amely 
sajátos történeti, társadalmi és gazdasá
gi adottságok között született meg, for
málódott és ma is jól funkcionál. Arra 
viszont törekednünk kell, hogy felmér
ve a magunk helyzetét, transzponáljuk a 
dán-modellt úgy, hogy szolgálatunkat 
átjárja és meghatározza Jézus Krisztus 
mentő szeretete.

Madocsai Miklós
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Egyházi világhíradó
mm 1991. á prilis-majus

Tovább tartanak az Egyházak Világtanácsa canberrai világgyűlésé
nek erős utórezgései. Pozitív és negatív értékelések váltják egy
mást, aszerint, hogy a világ melyik részéből érkeznek. A legizgal
masabb kérdés jelenleg mindenesetre az, hogy ki veszi majd át a 
jövő év során a távozó Emilio Castro latinamerikai főtitkártól a 
legnagyobb ökumenikus világszervezet genfi központjának vezeté
sét? Főtitkárjelöltekről érkeznek hírek Európából, Észak-Ameriká- 
ból és a Dél egyházaiból. A választás -  egy már kijelölt, javaslattévő 
bizottság ajánlásai alapján -  valószínűleg ezen az őszön történik 
meg a Világtanács vezető testületében, amelynek tagja Szabóné 
Mátrai Marianna lelkésznőnk is. Világszerte nagy várakozás előzi 
meg ezt az eseményt, hiszen a főtitkár személye, irányítása az 
évezred fordulóig meghatározhatja a sokféle belső feszültségtől 
gyötört ökumenikus világszervezet jövőjét.
Továbbra is erősen foglalkoztatja az egyházi sajtószolgálatokat és 
vezető külföldi egyházi folyóiratokat a gyorsan véget ért, de igen 
súlyos következményekkel járt közelkeleti háború áldozatainak, 
menekültjeinek, ökológiai hatásainak, legújabban pedig a borzal
mas bangladeshi természeti katasztrófa által sújtott millióknak a 
segítése. Egyházi segélyakciók vannak folyamatban a világ számos 
részében. Javaslatok hangzottak el mind a világi, mind az egyházi 
tömegkommunikáció csatornáin át, a közelkeleti kérdés békés ren
dezése elősegítésére, a keresztyén ség, a zsidóság és az iszlám 
vallási vezetőinek jószolgálati tanácskozásáról. Konkrét tervek még 
nem alakultak ki.
Az angolai és etiópiai politikai változások közvetlenül érintik az ott 
élő keresztyének és egyházak jövőjét is. A Délafriaki Köztár
saságban -  a tragikus belső törzsi harcok mellett -  döntő változá
sok történnek az embertelen apartheid-rendszer felszámolására. 
Ezeknek az egyházakat is erősen érintő változásoknak a hatásairól 
a legközelebbi Híradóban talán már részletesebben is beszámolha
tunk. (Lezárva: 1991. május 31.)

Németország

Második alkalommal sem válasz
tottak női püspököt a Németországi 
Egyesült Evangélikus (Lutheránus) 
Egyházban. Az első női püspökjelölt a 
m últ év novemberében az Eszakelbai 
Tartományi Egyház schleswigi egy
házkerületében R uth  R ohrandt lel
késznő volt. Vele szemben Hana 
C hristian K nuth  prépostot választot
ták meg és ik tatták  be a közelmúlt
ban Karlheinz S to ll püspök utódja
k én t

Áprilisban Kathe M ahn hannove
ri egyházfőtanácsosnő, ism ert öku
menikus vezető személyiség, volt 
egyik püspökjelölt a lübecki egyház- 
kerület püspöki tisztségére. A válasz
tás során azonban egy másik jelölt, 
Kari Ludwig Kohlwage nyerte el a 
szavazatok többségét. H a a hannove
ri egyházfőtanácsosnő került volna

megválasztásra, ő lett volna az első 
evangélikus női püspök a világon. 
Kathe M ahn szerint azonban m ár a 
jelölése is fontos jel volt a világ evan
gélikus egyházai számára. (Az 
Eszakelbai Tartományi Egyházban 
három püspök végez szolgálatot, akik 
kétévenként váltják egymást a tarto
mányi egyház vezetésében.)

*

Az év végén változás történik a 
velünk közeli kapcsolatban álló Thü- 
ringiai Tartományi Egyház vezetésé
ben is Dr.Wemer Leich püspök, egy
házunk tiszteletbeli doktora, január
ban tölti be 65. életévét és a német 
egyház rendje szerint ezzel eléri a 
nyugdíj-korhatárt. Utódát valószínű
leg m ajd az ősszel választják meg. 
Leich püspök ism ert egyházi vezető 
volt 1978, püspökké választása óta. 
Sokszor já rt egyházunkban is. Legu
tolsó püspöki jelentésében különösen 
a munkanélküliek, az idős emberek

és a külföldi menekültek iránti egy
házi-szociális elkötelezettségre hívta 
fel a gyülekezetek figyelmét. Wemer 
Leich 1987 óta elnöke volt a meg
szűnt NDK Evangélikus Egyházszö
vetségének és jelentős m unkát vég
zett a  Lutheránus Világszövetségben 
is.

*
Több évtizedes különválás után 

Újra egyesült a két német evangé
likus diakóniai szervezet. A nyugat
német Diakoniachea Werk egyhangú 
határozattal vette fel tagjaként a ke
letném et tartom ányi egyházak dia
kóniai szervezeteit. Az egyesült új 
Diakonisches Werk elnöke továbbra 
is D. Karl-Heinz Neúkam m , alelnöke 
pedig a keletnémet diakóniai szerve
zet volt vezetője, Dr. Ernát Petzold. Az 
Új össznémet Diakonisches Werknek 
19 ezer szeretetintézménye van, 
csaknem 300 ezer állandó alkalma
zottal. A német evangélikus diakóniai 
szolgálatot 16.400 gyülekezet és 
többszázezer önkéntes, fizetésnélküli 
diakónai m unkatárs segíti.

*
A Bajor Evangélikus Liturgiai 

Konferencia az eddigi fekete evangé
likus lelkészi ta lár mellett javasolja a 
színesebb egyházi öltözék bevezeté
sét is. Azzal a kéréssel fordult a Bajor 
Evangélikus Tartományi Egyház ve
zetőségéhez, hogy engedélyezze a fe
hér liturgiái öltözet (lelkészi talár) és 
az egyházi év színeinek megfelelő szí
nű stóla használatát. Az indoklás ar
ra  hivatkozik, hogy ezzel a keresz- 
tyénség történelmi tradícióit követ
né. Ebben a fehér papi ta lár Jézus 
Krisztust m int a világ világosságát 
jelképezi.

Finnország

Dr. John Vikström, a Finn Evan
gélikus Egyház érseke, síkra szállt a 
menekültek befogadása mellett. 
Ugyanakkor élesen elítélte a finn tár
sadalom egy részének ellenszenvét 
az egyre nagyobb számban Finnor
szágba érkező külföldi menekültek
kel szemben. Az érsek véleménye sze
rin t a menekült-kérdés ma Finnor
szág egyik legnagyobb erkölcsi 
kihívása. Az evangélikus gyüleke
zeteknek példát kell m utatniuk a tár
sadalomnak a mindenüket elveszí
te tt menekültek befogadására, és 
egyházi épületekben, gyülekezeti ott
honokban való elhelyezésében. Jelen
leg 2-5 ezer menekült érkezésével 
számolnak évenként, de ez a szám 
erősen megnövekedhet a jövőben.

*
A finn evangélikus gyülekezetek a 

legutóbbi másfél év óta erőteljesen 
kiépítik testvér-gyülekezeti kapcsold-
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taikat a balti államok evangélikus 
gyülekezeteivel. Ma m ár több m int 30 
észt gyülekezet áll ilyen testvér-kap
csolatban finn gyülekezetekkel, és to
vábbi kapcsolatok várnak megerősí
tésre. Ugyancsak előkészítés alatt áll 
a Lett Evangélikus Egyházzal való 
szorosabb együttműködés megszer
vezése és hasonló testvér-gyülekezeti 
kapcsolatok kialakítása is. Ezek a 
gyülekezetközi kapcsolatok nemcsak 
bizonyos pénzügyi segítséget jelente
nek, hanem elsősorban lelki közössé
get és együttműködést, tapasz
talatcserét a gyülekezeti élet különfé
le területein.

*

Helsinki új evangélikus püspöké
vé Eero Huovinent, a Helsinkii Egye
tem Teológiai karának dogmatika
professzorát és dékánját, választot
ták meg. Huovinen püspök a 
nyugalomba vonult Sám uel Lehtonen 
püspök utóda lett a Helsinkii Egy
házkerület élén.

Az új canterburyi érsek 
az anglikán egyház 

megújulásáról

Április 19-én ik tatták  be hivatalá
ba a világ anglikánjainak legfőbb 
egyházi méltóságát, a 103. canterbu
ryi érsekeket, George Carey szemé
lyében. Megválasztása nem csekély 
vitákat váltott ki az erősen tradicio
nális egyház életében.

Már az új érsek szárm azása is jel
zi, hogy a „nép érseke” kíván leírni. Az 
egyik londoni szegénynegyedből szár
mazik. Édesapja szegény kórházi 
portás volt; a fiatal Carex m ár 15 
éves korában abbahagyta a tanulást, 
hogy maga is kenyeret keressen a 
családnak. Később pótolta a hiányzó 
iskolázottságot és teológiai tanul
mányait a híres King’s College-ban 
végezte.

Az új érseket az anglikán egyház 
evangélikális irányzata képviselőjé
nek tekintik. Szigorúan ragaszkodik 
a Biblia írott szövegének feltétlen te
kintélyéhez. Teológiai konzervatiz- 
musa más vonatkozásban is jelentke
zik; ugyanakkor nyitott liberálisabb 
nézetek irányában is. Híve az ökume
nikus mozgalomnak. Szociálpolitikai 
kérdésekben is megköveteli az egy
ház állásfoglalását, am int ezt elődje 
is tette. „Zöld” főpásztomak nevezi 
magát, aki a környezetvédelem elkö
telezett híve.

Ötvenöt évével Carey az anglikán 
egyház legfiatalabb Pásztora ebben 
az évszázadban. Heves vitákat vál
to tt ki egyházában azzal a nyilatko
zatával, amely a női lelkészek ellen
feleit „eretnekeknek” nevezte. Ké
sőbb -  a felháborodás m iatt az 
ellentáborban -  annyit enyhített kije
lentésein, hogy a nők lelkésszé szen
telésének ellenfelei nem eretnekek

ugyan, de teológiai tévedésben van
nak.

Sok kritika érte azért is, m ert 
gyors ritm usú evangélikális éneke
ket is beiktatott felszentelési szertar
tásának istentiszteleti rendjébe. A 
legutóbb viszont 77 ezer aláírással az 
evangélikális irányzat hívei tiltakoz
tak az ellen, hogy izraelitákat, moha
medánokat, buddhistákat és a hindu 
vallás képviselőit is meghívta a Com- 
monwealth egyházi hálaadó ünnep
ségére.

Carey érsek élesen elítéli Észak- 
Irországban a vallási körökben je
lentkező erőszakos cselekményeket. 
Törekvése az -  m int mondta -  hogy 
az egyház növekedjék és pozitívab
ban viszonyuljon az őt körülvevő mo
dem  világhoz.

Bemutatkozik az 
Egyházak Világtanácsa 

új elnöke

Géniben já r t és részletes nyilatko
zatot adott nézeteiről és terveiről 
Aram  Keshishian  libanoni ortodox 
(örmény) érsek, az Egyházak Világta
nácsa Központi bizottságának febru
árban megválasztott új elnöke (mo
derátora). Ennek a nyilatkozatnak a 
legfontosabb részleteit ismertetjük a 
genfi ökumenikus Sajtószolgálat je- 
letnése alapján.

(1) A Világtanácsnak elsősorban 
az „egyház népe” kérdéseivel kell fog
lalkoznia. Programjait az egyházak, 
a hívők mindennapi életének egzisz
tenciális kérdésihez kell kapcsolnia 
(a „grass-root level”, a gyülekezeti 
szint, fontossága).

(2) A Világtanács elsőszámú fel
adata az egyházak egységének szolgá
lata. Ezt alá kell húzni, mivel az el
m últ évek során a hangsúly sokszor 
került á t más kérdésekre, amelyek 
nincsenek közvetlen kapcsolatban az 
egyházak egysége kérdéseivel. Az 
alapvető teológiai kérdések tisztázá
sa m ellett a legfontosabb az, hogy az 
egyházak konkrét lépéseket is tegye
nek a látható ökumenikus egység irá
nyában, életük és missziói szolgála
tuk területein.

(3) Az egyházaknak nyitottaknak 
kell lenniük a m ai világ realitásai 
iránt. Ezért „az igazságosság, a béke 
és a terem tett világ épségének meg
őrzése” változatlanul a következő idő
szak egyik fő feladata kell, hogy m a
radjon.

(4) A  nők és a fiatalok helyzete az 
egyházban minden egyház számára 
fontos kérdés. Az Egyházak Világta
nácsa nem a klérus, hanem az egyhá
zak tanácsa. De el kell érnünk azt az 
érettséget jelentő fokozatot, amikor a 
nők és a fiatalok m ár természetes 
módon lesznek reprezentánsai az 
egyházak életének, s ezzel megszű
nik „a kategóriákban, százalékok

ban, egyensúlyban gondokodás”. Más 
esetben az egyházak világtanácsa 
egyes akció-csoportok harcainak a 
színterévé válik.

(5) A Világtanács pénzügyi krízise 
ugyancsak sarkalatos kérdés. Át kell 
szervezni a Világtanács egész pénz
ügyi szervezetét A tagegyházaknak 
nagyobb anyagi felelősséget kell vál
lalniuk. Szükség van a takarékosság
ra, de a lényeges programok gyengí
tése nélkül.

(6) Az Egyházak Világtanácsa első 
ortodox elnöke érdekesen szólt a? or
todox egyházak szerepéről is az Öku- 
menében. „Ortodox vagyok. Erősen 
gyökerezem ortodox egyházi tradíci
ómban. De nyitott vagyok más egy
házi tradíciók felé is. Hiszek a tradí
ciók dialógusában” -  mondotta. Az 
ortodox egyházak nem élnek az Egy
házak Világtanácsa perifériáján. De 
életbevágó érdekük, hogy a puszta 
reagálástól a teljesebb részvétel, az 
aktívabb szerepvállalás irányába ha
ladjanak, -  fejezte be nyilatkozatát 
Keshishian érsek.

Amerika „felfedezése” -  
ünneplés vagy 

bűnbánat?

A jövő évre tervezett ünnepségek
kel kapcsolatban, Amerika európaiak 
által történt Jelfedezése” 500 éves 
évfordulója alkalmából, figyelemre 
érdemes állásfoglalást te tt közzé a 
Német Evangélikus (Protestáns) 
Egyház hannoveri központi hivatala.

Ebben felhívja a gyülekezetek fi
gyelmét arra, hogy ez a felfedezés va
lójában „véres hódítás” volt, amely 
következményeiben mintegy 100 mil
lió ember halálát, népek és kultúrák 
teljes megsemmisítését hozta magá
val. Nem szabad megfeledkeznünk 
arról sem, hogy ebben az embertelen 
hódításban az akkori egyház is részt 
vett: a „kereszt és a kard” sokszor 
együtt szerepeltek a meghódított or
szágok teljes leigázásában. Tehát 
nem annyira ünnepelni, m int inkább 
megbánni valónk van a fehér ember
faj és a keresztyénség részéről az 500 
éves évfordulón.

De rám utat a nyilatkozat arra is, 
hogy az előbbiek igazsága mellett az 
egyházak és a keresztyének ugyan
akkor a hitből fakadó emberszeretet 
számtalan példáját is tanúsították fél 
évezred során az „újvilágban”, és ma 
is é len járnak  a szegények, az elnyo
m ottak érdekben folytatott küzde
lemnek. U tal a nyilatkozat Bartolo- 
me de las Casas dominikánus páter, 
Romero salvadori érsek példájára és a 
latinamerikai protestáns egyházak 
jelentős szerepére a latinamerikai or
szágok sújtó szegénység és igazságta
lanságok elleni küzdelemben.

A nyilatkozat ezt a címet viseli: 
„Amerika felfedezése 500. évforduló-
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já ra  -  Gondolatok a gyülekezetek 
számára.”

Lefébvre, a „lázadó 
érsek” halála

Eltem ették a 85 éves korában el
hunyt Morcéi Lefébvre érseket, akit a 
Vatikán exkommunikált a Ü.Vatiká- 
ni Zsinat „újításainak” visszatuasítá- 
sa és „ellen-egyház” szervezése m ia tt 
Lefébvre érsek a  svájci Econe-ban 
alapította meg a „Szent X.Pius Nem
zetközi papi Testvérszövetséget” 
1970-ben. Később, 1988-ban pedig 
négy, Vatikántól független püspököt 
szentelt föl. Hosszas tárgyalások ku
darca u tán  következett be a pápai 
kiközösítés.

A lefebrista „ellenegyház” nem tu 
dott szélesebb körű ha tást elérni a 
római katolikus egyházban. Néhány 
ezer híve Svájc francia nyelvterüle
tén és elszórtan Franciaországban és 
Németországban él. Továbbra is az 
„egyházi modernizmus” elleni harcot 
tekinti küldetésének. A közösség új 
vezetője Franz Schmidberger abbé.

A párizsi „Le Monde” szerint Le
fébvre érsek „egy évszázadot téve
dett”, amikor zászlót bontott a EL Va
tikáni Zsinat ellen.

Pénzügyi krízis a 
Vatikán háztartásában

A Vatikán gazdasági ügyeinek 
prefektusa, Szoka detroiti prelátus, 
közölte, hogy a Vatikán háztartásá
nak deficitje 1990-ben elérte a re
kordnak számító 86 millió dollárt. 
Mindeddig ü . János Pál pápa a „Pé- 
ter-fillérekből” és más, a pápának ju 
tatott adományokból fedezte a hiá
nyodat -  mondta a prelátus.

Április folyamán a világ 101 nem
zeti püspöki konferenciájának Rómá
ban összegyűlt legfőbb vezetői úgy 
határoztak, hogy a jövőben a nemzeti 
püspöki konferenciák vállalják á t a 
Vatikán növekvő pénzügyi terheit. A 
2700 egyházkerület püspökeihez in
tézett körlevél ural arra, hogy aVati- 
kán növekvő feladataival és a vatiká
ni alkalmazottak és tisztségviselők 
lényegesen megnövekedett számával 
függ össze a pénzügyi krízis az elmúlt 
esztendőkben.

Egyesült protestáns 
egyház felé 

Hollandiában

Évek óta folyanak a tárgyalások a 
két nagy református és a jóval kisebb 
létszámú evangélikus egyház uniójá- 
ról Hollandiában. Ez a folyamat a 
jelek szerint most döntő szakaszába

érkezett el. M egtartották a három 
egyház első közös zsinatát (Trio- 
Synod). Ez úgy határozott, hogy a há
rom egyház közös munkabizottság
ban dolgozza ki a jövőbeli egyesült 
egyház új egyházi rendjét, a Her- 
vormde Kerk egyházi rendje alapján.

A Holland Evangélikus egyház 
zsinata tovább tanácskozik az egye
sülési folyamatról és annak lehetsé
ges, közbeeső fokozatairól.

A  legújabb vallási 
statisztika az Egyesült 

Államokból

New York város egyeteme most 
te tte  közzé „az eddigi legátfogóbb fel
m érést az USA vallási megoszlásá
ról”. Tudvalévő, hogy az Egyesült Ál
lamokban nincsen hivatalos adatfel
vétel a lakosság vallási 
hovatartozásáról, ezért a különféle 
statisztikai felmérések erősen eltér
nek egymástól.

A New Yorki Egyetem igen szé
leskörű felmérése szerint az Egye
sült Államok lakosságának 86,4 szá
zaléka tartozik a keresztyén egyhá
zakhoz és egyházi közösségekhez 
(összesen 200 ilyen keresztyén fele- 
kezetet, denominációt, ta rtanak  
nyilván). Mindössze a lakosság 7,5 
százaléka jelölte meg m agát a felmé
rés során vallásnélkülinek. A meg
kérdezettek 26,2 százaléka -  42 mii
hó az egész ország viszonylatában -  
római katolikusnak vallotta magát. 
Második helyen a baptisták  állnak 
(33,9 millió hívő, 8 százalék), a ne
gyedik helyet az evangélikusok 
(lutheránusok) foglalják el (9,1 mii
hó, 5,2 százalék).

A zsidóság létszám a az USA-ban 
a felmérés szerint 4,3 millió (1,8 szá
zalék), a mohamedánoké pedig 1,4 
millió (0.5 százalék). Ezenkívül még 
egymillió buddhista és félmillió hin
du vallású polgára van az Egyesült 
Államoknak. A zsidó és mohamedán 
vahási statisztikák saját felmérésük 
szerint ennél jóval több hívővel szá
molnak.

Személyi hírek Európa 
egyházaiból

A Cseh-Szlovák szövetségi Köz
társaság  Sziléziai Evangélikus Egy
házában rendkívüli egyházi zsinatot 
tarto ttak  márciusban, amelyet nem 
ism ert el és távolm aradt róla Vilem  
Stonaw ski püspök, helyettesével, 
Karéi W ojnar-ral együtt. A zsinatot

megelőzően annak  összehívói nyílt 
levélben fordultak a két vezető eben, 
elítélve többek között m agatartásu
kat a fordulatot előidéző prágai for
radalm i tüntetésekkel kapcsolat
ban. Stonawski püspök a Martin- 
Luther-Bund által közzétett 
nyilatkozatában nem ism erte el a 
Tranovice-ben ta rto tt zsinat törvé
nyességét és egy új, közeli rendkívüli 
zsinat összehívását jelentette be „va
lamennyi jelentkező kérdés” megvi
ta tására.

*
A Cseh-Szlovák H uszita  Egyház 

1920-ban alakult meg és m a a római 
katolikus egyház u tán  a második 
legnagyobb lélekszámú egyház a 
Szövetségi Köztársaságban. A Hu
szita Egyház hetedik zsinata most új 
p á triá rk á t választott Vratislav Ste- 
panek személyében, aki az előző év
ben nyugalomba vonult, 30 éven ke
resztül egyháza élén áh t M iroslav 
Novák utóúja.

A zsinat egyúttal állást foglalt a 
cseh és szlovák társadalom ban je
lentkező nacionahsta-szeparatista 
irányzatokkal szemben. Az egyházi 
törvénykönyv m egújítása és a litur
gikus rend átdolgozása ugyancsak 
szerepelt a zsinat napirendén.

*

A Lutheránus Világszövetség 
Ökumenikus Intézetének kuratóriu
m a Strasbourgan új igazgatót vá
lasztott az Intézet élére M ichael 
Root professzor (USA) személyében. 
Root professzor Yacob Tesfay etióp 
teológiai professzort követi a nem
zetközi kutatóintézet vezetésében, 
aki ezután is Strasbourgban m arad 
az Intézet tanáraként.

*
Nyolcvanhárom éves korában el

hunyt a világszerte ism ert evangé
likus dogmatikus és Luther-kutató, 
Regin Prenter dán teológiai pro
fesszor. Koppenhágában, Strasbo
urgban, Bonnban és Cambridge-ben 
végezte tanulm ányait. 1945 és 1972 
között tan íto tt Aarhus egyeteme 
evangélikus teológiai fakultásán. Ő 
szervezte meg a Luther-kutatók első 
nemzetközi kongresszusát Aarhus- 
ban, 1956-ban. Számos nemzetközi 
egyházi tisztséget viselt. Két legis
mertebb, ném et nylevenis megjelent 
m unkája a „Spiritus C reator -  Ta
nulmányok Luther teológiájáról” 
(1954) és kétkötetes dogmatikája, a 
„Teremtés és megváltás -  Dogmati
ka I-II. 1958 és 1960 ném et nyelven).

D. Dr. Nagy Gyula
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Pápalátogatás római katolikus szemmel
Isten népének ökumenikus jele

Hogyan ökumenikus jele Isten népé
nek a pápalátogatás, illetve maga a pápa? 
Szívenütő problémák felvetésekor hívő 
emberek társaságában mindig előnyös 
felvetni a kérdést Mit mond erről az Is
ten? Mit találunk például a felvetett kér
dés megvilágítására Isten Könyvében? 
Mindjárt a Ter 1,14-ben azt olvassuk, 
hogy Isten jelekké tette fölöttünk a napot, 
holdat és a csillagokat, hogy egyrészt el
válasszák a napvilágot az éjsötéttől, más
részt jelezzék az ünnepeket, a napokat és 
az éveket. A „jel" bibliai kulcsszó is. Eset
leg maga Krisztus a jel, vagy az Anya- 
szentegyház. De ember is lehet jel, mint 
Jób vagy Jónás. Isten népének a szentlé- 
lektől felkent vezetői is jelek.

Ne feledjük, hogy nemcsak a jel főnév, 
hanem a meglátogatni ige is bibliai kulcsz- 
szó. Amikor maga az Úr vagy valamelyik 
angyala látogatja meg Isten népét, ez a 
látogatás mindig szövetségkötést jelent, 
mint pl. Ábrahámnál vagy Máriánál, de 
legalább is szövetség megerősítést, illetve 
szövetségújítást, mint olykor a pátriár
káknál és a prófétáknál. De hogyha nem 
ismerjük fel a látogatás idejét, amit példá
ul maga Jézus panaszol fel a szent város
ról szóló megrendítő jövendölésében, az 
az egész népre valami nagyon tragikus 
dolog. Másrésztről viszont az üdvösség 
jele, ha felismerjük. Gondoljunk Zakariás 
énekére, amelyben örvend Isten népe, 
hogy „meglátogat minket a magasságból 
Felkelő."

Ezek után még azt kell megnyugtató
an igazolnunk Isten Könyvéből, hogy a 
pápa, mint Jézus Krisztus különlegesen 
kitüntetett barátjának és főapostolának, 
Péternek az utódja Isten népének ökume
nikus jeleként mit is akar elérni ezzel a 
látogatással. Bibliás szóval nyilvánvalóan 
afféle szövetségújítást, Isten életének a 
mienkkel való erőteljesebb összeszövését 
Tehát lelki megújulásunkat, Isten kegyel
méből való újjászületésünket. Legegysze
rűbb kifejezéssel maga a pápa úgy szokta 
ezt mondani, hogy lelkipásztori látoga
tásra jön. Szeretnénk ezt megvilágítani 
magának Jézusnak Péterhez intézett sza
vaiból, ahogy az a négy evangélium szö
vegéből idézhető. Mert pontosan azt 
akarja tenni illetve mondani a pápa, amit 
egy adott történeti pillanatban Péternek 
mond illetve tőle elvár. Sorjában minden 
evangélistától egy-egy ige-helyet ve
szünk elő Jézus és Péter kapcsolatáról, 
Jánostól még külön egy jelenetet a Jézus 
feltámadása utáni időből.

Mk 8,29. Itt arról értesülünk, hogy Pé
ter Jézus kérdésére a többiek nevében is 
hitvallást tesz: „Te vagy a Krisztus, az élő 
Isten Fia." A pápa is azt akarja minde
nekelőtt lelkünkre kötni, és mintegy elői-

mádkozni nekünk majd velünk, ezzel 
aláhúzva az egész látogatási ünnepsor 
jelmondatát „Életünk Krisztus!" Ebben a 
hitvallásban kell újabb, mélyebb és élete- 
rősebb gyökereket eresztenünk. Ezt a 
szentírási igét elsősorban püspökeink és 
papjaink vegyék át: Te vagy a Krisztus, az 
élő Isten Fia; te vagy az életünk és minde
nünk! Ez egyébként egyben Márk evan
géliumának központi mondanivalója is: 
Jézus Krisztus az élő Isten Fia. (Lásd az 
evangélium első mondatát, és a végén a 
kivégző osztag századosának Jézus halá
lakor mondott szavait: „Ez valóban Isten 
Fia volt."

Mi 16,18-19. Ismerős szöveg, sokak
nak főként régebben sok fejtörést okozó 
szavak. „Te Péter vagy (azaz szikla), és én 
erre a sziklára építem egyházamat..." 
Tudjuk, az ószövetségben a szikla Jáhve, 
az újszövetségben Krisztus, aki Pétert 
tünteti ki most így. Itt az „építem" szónál 
meg kell állnunk, amely szó a pápa láto
gatásakor hasonlóképpen különös hang
súlyt kap, mint annakidején a Tibériás tó 
partján Jézus ajkáról kicsordulva. Bizo
nyára átrezeg itt Jézus szaván az is, amit 
a hegyi beszéd végén mondott a házépí
tésről (a sziklára építésről és a homokra 
építésről is: Mt 7,24 skk.), de ne felejtsük, 
hogy az ószövetségi szentírás nyelvén az 
építeni egyenlő hasítani, ebből az igéből 
származik a bén főnév, ami fiút jelent. Itt 
tehát nem valami kőház építéséről van 
szó, hanem lelki ház építéséről, Isten népe 
fiasításáról, Isten fiainak születéséről, il
letve újjászületéséről. Ezért látogat meg 
tehát minket a pápa, mint Isten népének 
ökumenikus jele, hogy Isten népét gyara
pítsa, erősítse, megújítsa.

Lk 2231-32. Ez az idézet az élet meg
próbáltatásai közepette is elevenen élő re
ménységünk kitéphetetlen gyökerére 
mutat rá. „Simon, Simon, Íme a sátán ki
kért titeket, hogy megrostáljon, mint a 
búzát Én azonban imdákoztam érted, 
hogy meg ne fogyatkozzék a te hited, és 
te egykor megtérve megerősítsd testvére

idet." Mai történelmi helyzetünk is félel
metesen a megrostáltatás kínjait életi meg 
velünk. Ilyenkor Jézus szava kimondha
tatlan vigasztalás számunkra. Ő imádko
zik Péterért (és utódjáért) személyesen, az 
pedig a hitben megerősödve mibelénk 
önt új erőt! Nagyon beszédes és egyben 
láttató az a szó, amelyet magyarul a „meg 
ne fogyatkozzék" kifejezéssel adunk 
vissza. A görög eredetiben ez az ige a 
napfogyatkozás terminus technicusa, sa
játos műszava, az a bizonyos „eklipszis." 
Vagyis azért imádkozik Jézus, hogy Péter 
hite sohase szenvedjen napfogyatkozást, 
és így meg tudja erősíteni testvéreit, Isten 
egész népét -  A sokszor tévesen értett és 
sok jóakaratú ember számára is olykor 
botránykőnek számító úgynevezett „pá
pai tévedhetetlenség" (infallibilitás) he
lyes evangéliumi magyarázata itt rejlik: 
Jézus imádsága a garancia arra, hogy Pé
terben a hit nem szenvedhet napfogyat
kozást. Ebből természetesen az is követ
kezik, hogy aki e napfogyatkozást nem 
szenvedő krisztusi hit mellett hűségesen 
kitart, annak üdvössége nem szenvedhet 
hajótörést. Hangsúlyozzuk, itt Krisztus 
imádságának feltétlen hatékonyságáról 
van szó, és nem holmi emberi tulajdon
ságról. Amikor a pápa mint Isten népé
nek ökumenikus jele meglátogat minket, 
a krisztusi hit és a krisztusi imádság min
denek felett való erejét hirdeti.

Jn 10,16. Jézusnak és az ő felhatalma
zása nyomán Péternek (és utódainak) a 
hit és imádság eledelének kiosztásában 
megnyilvánuló jópásztori és ökumenikus 
jel szerepét mi ne akarjuk korlátozni. 
„Vannak más juhaim is, amelyek nem eb
ből az akolból valók. Azokat is vezetnem 
kell, hogy hallják hangomat, és lesz egy 
nyáj és egy pásztor." Ezek a jézusi szavak 
a különféle akiokhoz tartozó saját juhok 
és bárányok beláthatatlan ökumenikus 
távlatára nyitnak. Itt a latin Vulgata fordí
tás sajnos nem követi pontosan az eredeti 
görög szöveg disztingvált szóhasznála
tát. Úgy látszik, a latin nyelv és az egész 
latin gondolkodás nem érzékelte eléggé 
az aulé és poimné görög szavaknak (akol 
és nyáj) az oikumené helyes értelmezésé
ben nagyon fontos távíatosságot. Nem 
valószínű, hogy a most hozzánk látogató 
pápa, mint Isten népének ökumenikus je
le erről akar akár nyelvi, akár dogmatikai 
fejtegetésekbe bocsátkozni. De bizonyos, 
hogy az eredeti bibliai szöveg perspektí
vája szerint a legmelegebb testvéri szere
tettel akarja szívére ölelni Krisztusnak, az 
örök Jó pásztornak minden bárányát Na
gyon fontos, hogy ezt a szentírási igét 
helyesen értsük, és a belőle folyó követ
keztetéseket levonjuk a magunk számá
ra. (Csak mellékesen jegyezzük meg: a
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latin nyelv és a római gondolkodásmód 
jogi-katonai szemléletmódja helyett -  ha 
valahol ilyesmire akadunk -  minél előbb 
vissza kell állnunk Isten nyelvének (ön
közlésének) a tételes kinyilatkoztatásban 
adott szemléletmódjára.)

Jn21,15-17. Ez mára feltámadt Krisz
tus szava Péterhez (és utódjaihoz): „Si
mon, János fia, szeretsz-e engem jobban, 
mint ezek? ... Tápláld-etesd báránykái- 
mat.. őrizd-terelgesd juhocskáimat." 
Nem szőrszálhasogatás kedvéért, hanem 
a finoman árnyalt jelentéstartalomért, je
lentés-udvarért jegyezzük meg, hogy 
nem mindegy az amion és probation fő
név, sem pedig a bősz kein és a poimaine- 
inige.

Jézus először is a gondos táplálást- 
etetést köti Péter (és utódai) lelkére. Még
pedig msként a kicsi bárányokra, más
ként a juhokra vonatkoztatva. -  Az ünne
pélyesen megismételt ünnepélyes 
névenszólítás kateketikai-lelkipásztori 
tartalmára szeretném felhívni a figyel
met Akkor is, ha kissé szabadosnak tűnik 
a latin szöveg lehetőségével itt élő fordí
tás: Van-e benned plusz szeretet? (Diligis- 
ne plus his?) Gyermekeknek magyarázva 
ezt a szentírási helyet „oldallagosan" 
mindig kihasználom a lehetőséget: Miről 
lehet megismerni a keresztényt a min
dennapi életben, magatartásában, csele
kedeteiben? Arról, hogy hol van benne 
plusz szeretet! (A legkisebb gyerek is tud
ja, hogy a kereszt jel -  plusz jel!) Tehát 
hogy miért látogat meg minket a pápa, 
erre a kérdésre gyermeknyelven így is 
lehet felelni: Azért látogat meg, mert van 
benne plusz szeretet Isten és mindnyá
junk iránt, és hogy bennünk is legyen 
plusz szeretet Isten és minden embertest
vérünk iránt! A pápalátogatáskor azért 
mondjuk a gyermekszívekben fogant és 
mind a négy evangélista által leírt bibliás 
üdvözlést: „Áldott ki az Úr nevében 
jön!"

Hiszen nem akárki ez a látogató, ha
nem tudjuk, a mi Urunk Jézus Krisztus 
barátjának, főapostolának, Péternek 
utódja a római püspöki szolgálatban. És 
mint ilyen, a krisztushívők egész közös
ségének ökumenikus jele az egész világ 
számára. Annak a teljes jézuskrisztusi 
egyháznak ökumenikus jele, amelynek 
igazi gazdagságát ma tisztábban látjuk 
kibonatkozni mindnyájunk örömére, 
mint akárcsak egy fél évszázaddal ezelőtt 
is, -  hála Istennek!

Egyéni emlék. Hat évvel ezelőtt tehet
tem lábamat először a Szentföldre. Talán 
a legelső felirat, ami szemembe ötlött: Bá- 
ruk bó, áldott, aki jön, tudniillik az Úr 
nevében. Zsidó és muzulmánok hűsége
sen őrzik ezt a bibliai üdvözlésformát 
Azóta szokásom, hogyha olyan ismerős 
nyit rám ajtót, akiről sejtem, hogy érzéke 
van a Biblia világához, bizony így foga
dom: Áldott, ki az Úr nevében jön!

A régi egyházatyáktól, én elsősorban 
Szent Bernát magatartásából tanultam Is
ten szentírási igéjét saját korunk jelensé
geire alkalmazni, ezzel a kérdéssel kezd
ve a vizsgálódást Mit szól ehhez az Isten 
a Szentírásban? Bernát például látta a ma
ga korában az akkori egyház sokszínű 
virágait és sokfekélyű sebeit Csupán Eu
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rópára tekintve is: másként nyílnak ezek 
a virágok és másként látogatnak ezek a 
sebek Rómában, mint Hispániában, a 
frankoknál, germánoknál, angolszázok- 
nál, a baltikumiaknál, és ismét másként 
az alig ismert keletieknél. A klastromker- 
tekben, a szerzetesi közösségekben plán
tált gyógyfüvek, testi-lelki orvosságok is 
mások mindenütt És ez a sokféleség 
most hogyan egy, kérdi Bernát, az utolsó 
nagy nyugati egyházatya. Bibliás szemlé
lődése végén felídált: Ecce tunica polymi- 
ta Joseph, íme József sokszínű tarka kön
töse! Isten tündöklő égi napjának szivár
ványszínei a földön. Ezek vagyunk mi, 
Krisztus testének tagjai a világban. Hogy 
a különféle színek egyszerű fénytörések- 
e csupán, vagy ütések-verések véres-ké
kes foltjai-e, most ne keresd. Ismerd fel 
Krisztust, a testvérektől megvert, eladott, 
meggyalázott és a testvérbűnöket zord 
idők vadállati agyaraira hárított képmu
tatásai mögött is. Őt, aki azt mondja: Én 
vagyok a ti testvéretek! Isten azért enged
te meg mindezt velem, hogy az ínség ide
jén éhen ne vesszetek, hanem éljetek!

Amikor a múlt században első misz- 
sziós tapasztalatok alapján a keresz
tények egységét munkáló, ma úgy mon
danánk, „ökumenikus mozgalom" elin
dult, lelkes krisztushívő testvéreink a 
Szentírásban a szeretett tanítvány által 
különös kegyelettel leírt egy másik kön
töst idéztek a tanácskozók emlékezetébe: 
Krisztus egybeszőtt, varratlan köntösét 
(Vo. Jn 19,23-24.) A bibliai képnyelvi taní
tást mélységes megrendüléssel alkal
mazták a rövidlátó késői utódok maga
tartására, akik -  képletesen -  tépdesik- 
szaggatják Krisztusnak a Szentlélek által 
egybeszőtt testét, a történelemben meg
testesült egyházát. Mert ez a kettő a Biblia 
jelteológiája szerint már egy. Ha ezt így 
folytatnánk, mondták már múltszázadi 
lelkes (szentlelkes) elődeink, ez szégyen, 
botrány, megbocsáthatatlan bűn lenne ré
szünkről. Ezt ma jobban és fájóbban kell 
éreznünk, mint valaha.

Egy másik szentírási kép is elém vü- 
lan. Egy másik bibliai köntös -  ha úgy 
tetszik, ez már a harmadik -  a 45. zsoltár
ból. Annak 15. verse szerint „a királylányt 
sokszínű tarka ruhában vezetik a király 
elé." A bibliai képnyelven a királyi Vőle
gény maga az Úr, a királyi menyasszony 
pedig Isten népe, az újszövetségben az 
egyház. A sokszínű tarka ruha a soknyel
vű, fajú, hagyományú hívő embereket jel
zi, akik mind-mind egyetlen varratlan 
köntössé szövötten jelenítik meg Krisztus 
egyetlen egyetemes egyházát.

Az apostolutód, aki ez év augusztu
sában meglátogat minket, ennek az egy 
és egyetlen élő valósággá összeszövődött 
egyháznak ökumenikus jele! Ezért úgy 
gondoljuk, valóban méltó és igazságos, 
hogy Krisztus egyetemes egyháza, tehát 
Isten egész népe, minden helyi és törté
nelmi egyháza egy szíwel-lélekkel 
mondja: Áldott, ki az Úr nevében jön!

Budapest, 1991. április 24.

Dr. Kerekes Károly 
zirci apát

Néhány szó az ökumenizmus 
bibliás értéséhez és gyakorlatához
Az Ökumenizmus bibliai alapszava az oikou- 

mené, amely az újszövetségben 15 helyen fordul 
elő: Mt 24,14; Lk 2,1; 4,5; 21,26; ApCsel 11,28; 
17,6; 17,31; 19,27; 24,5; Róm 10,18; Zski 16; 2,5; 
Jel 3,10; 12,9; 16,14. Jelentése: a lakott fold , az 
egész világ. (Oikoumené gé - lakott föld.) Alapige: 
oikeó, lakom; a főnév: oikosz, ház. Az ősi voikosz 
(latin vicus: út. Ebből az oikia: az egy úton járók, 
illetve egyházhoz, egy vérközösséghez tartozók kö
zössége. (Vö. Jézus Krisztus ilyen értelemben az 
egyetlen „út”! Lásd Jn 14,6: „Én vagyok az út...”) 
Az „oikoumenében” Isten nagyon távlatosan, a leg
szélesebb perspektívában érti ezt az egy úton járást, 
egy „házat”, egy vérközösséget. Az ószövetségben 
lásd Ábrahámot, aki „minden hívők atyja” (Róm 
4,11) így kapja az Ígéretet „Benned nyer áldást a 
föld minden népe.” (Tér 12,3.) -  Úgy mondhatnánk: 
Isten kezdettől fogva ökumenizmust akar! Ahogy a 
Szentlélek az 1 Ttm 2,4-ben tanítja Szent Pál által: 
„Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözöljön és 
eljusson az igazság ismeretére." Hiszen a végső cél, 
„hogy Isten legyen minden mindenben!" (1 Kor 
15,28). Az isteni terv (üdvösségterv) ökumenikus 
dimenziója, mérete sokkal tágabb, mint gondol
nánk. A krisztusi papság ószövetségi előképe példá
ul, Melkizedek, hogyan jár együtt, egy úton a válasz
tott néppel? És még inkább hogyan egy „vérközös- 
ség” vele? Folytathatnám Jézus Krisztus 
dédanyjának, Ruth-nak a példájával, aki rokon, de 
moabita. És befejezhetném csodálkozásomat Jónás 
botránkozásával, amiért az Isten még az niniveieket 
is üdvözíteni akarja! Az újszövetségben elgondol
kozhatunk magának Jézusnak „ökumenikus” távla
tosságán, aki nemcsak a kutyáknak nevezett sziro- 
főnisszákat, de a korabeli zsidóság által a sertések
nél is alábbvalónak tartott szamaritánusokat is 
belevonja az üdvösségtervbe. Sőt ezeket bizonyos 
szituációkban -  a gyűlölt pogány megszálló római
ak századosával együtt -  a választott nép fiai elé 
példaképül állítja! És ez Jézus evangéliuma! Az 
ApCsel által leirt pünkösdi csodában a Szentlélek 
igazán nem személyválogató. A bibliásan helyesen 
értett ökumenizmusunk gyökereit Isten egyetemes 
üdvözítő szándékának, szeretetének ilyen egyete
mes kiáradásában kell felismernünk! -  Utána az 
apostolok magatartását, „ökumenizmusát” köny- 
nyebben megértjük. Mindenekelőtt Péter Joppe-i 
látomásának ilyen távlatban való átelmélkedése 
után. (VÖ. ApCsel 10,8-16.) Jézusnak már maga a 
missziós parancsa is a legszélesebb távlatú ökume
nizmus megértése felé vezet „Menjetek el az egész 
világra, és hirdessétek az evangéliumot minden te
remtménynek.” (Mk 16,10.)-Ú gy is mondhatnánk, 
hogy az ökumenikus munka apostoli küldetésünk 
része. Minden az ökumenizmusra mutató igék igéje 
pedig Jézus búcsúbeszédében az ő főpapi imája, az 
ismeretes „ hogy mindnyájan egyek legyenek...” (Jn 
17,20-26.) Kár, hogy csak jan. 18-25 között vesszük 
ezt szívünkre, akkor is csak úgy, ahogy. Egyénileg 
szeretem összekapcsolni az Okumenizmussal az 
Ananiás szituációt. Feltűnik nekem, hogy imádko
zik Saul is, Ananiás is. Mind a kettő találkozott már 
az élő Jézus Krisztussal, a Feltámadottal. Az egyik 
már lehiggadtabb. Mintha ez élne a lelkűkben. 
Mondjuk el egymásnak, hogyan is találkoztunk ve
le, mit mondott nekünk, mit tett velünk? Megval
lom, én azt kívánom és arra törekszem, hogy min
denekelőtt ha mi krisztushívők, tehát keresztények 
találkozunk, ennek az Ananiás szituációnak az at
moszférája csapjon meg bennünket És ezt érezzék 
meg rajtunk azok is, akik „messzünnen jönnek.” A 
Teológiával elmélyültebben foglalkozóknak pedig 
azt ajánlanám, hogy az apostoli hagoymányunk sze
rint bármennyire is Péter a „szikla”, ne feled
kezzünk meg arról a másik hagyománytól. T i  egy 
másik ősi keresztény hagyomány szerint „Péter és 
Pál" a főoszlopok, akikre Krisztus egyháza épült. 
Ezt a „kettősen egy” hagyományt mintha eddig még 
nem gondolkoztuk, nem elmélkedtük, nem imád- 
koztuk volna végig...



Lelkész-szemmel

Lelkész és értelmiségi
A lelkész is értelmiségi, mégis más, mint az értelmiségi, 

írót, fizikust, orvost és jogászt nem különítenénk el „és” 
szócskával az értelmiségitől, de a lelkésznél indokoltnak 
érezzük az elkülönítést. Az elkülönülés oka a mi kultúránk
ban történetileg rögzült és a közfelfogásban elfogadott sze
rep, illetve a szerepek különbözősége. A lelkész a hit képvise
ltje, az értelmiségi a tudásé. A lelkész a zsidó-keresztyén 
szemléletmódon nevelődött világértelmezés, az értelmiségi a 
görög gondolkodás örököse. Mindezek átfogó, s a helyzetet a 
közfelfogás számára egyszerűsítő szerepek csupán, hiszen 
van lelkész, aki szívesebben merít a görög tradíció forrásaiból 
mint a zsidó-keresztyén kinyilatkoztatásból, és van értelmi
ségi, aki -  akár valamely egyház gyakorló és hitvalló tagja
ként -  tudományát a kinyilatkoztatással is megméri, esetleg 
annak alá is rendeli; mégis kifejező szerepek, melyek jelzik, 
hogy a lelkész hivatásszerűen ezt, az értelmiségi pedig amazt 
képviseli. S most azt kell megvizsgálnunk, hogy mi áll hagyo
mányos elkülönülésük mögött.

A lelkész és értelmiségi elkülönülése tény, de nem magá
tól értetődő. Mielőtt a részletek vizsgálatába kezdenénk, 
hadd kockáztassam meg: az elkülönülés alapvetően hatalmi 
probléma. Az értelmiséginek -  itt a lelkészt is beleértve -  
sajátos lehetősége a befolyásolás, fogalomalkotóként, kriti
kusként, cél-építőként olyan hatást gyakorolhat, amely ha
talmi helyzetbe hozza. A történelem folyamán ezt a hatalmat 
gyakran a szellemiektől igen távol eső eszközökkel is gyako
rolni igyekezett, amivel máig élő görcsöket és előítéleteket 
szült. A kultúra talán minden eredménye a hatalom ősi kísér
tésének áldozata lett a maga helyén, és fordítva, ma gyakran 
átélhetjük, hogy a kulturálisan kialakult gondolkodás-min
ták és szemléletek csak edényként szolgálnak, melyekben az 
indulatok formákat öltenek, hogy a hatalom akarásának na
gyon is személyes vágya személytelen elvi problémává idege- 
nedhessék el. Úgynevezett elméleti viták során tehát sosem 
kerülhetjük el a cui prodest? kérdését, s azt a reális feltevést: 
senki sem magától értetődően ártatlan.

A következőkben először azokat a legfontosabb szemlélet- 
módokat vizsgálom meg, melyek a tájékozódást ma is alapve
tően befolyásolják; másodszor a lelkész és értelmiség viszo
nyának néhány mai magyarországi sajátosságára mutatok 
rá.

A népszerűén hitnek és tudásnak nevezett kétféle szem
pont különbségeit már felfedezhetjük az ókori zsidó-keresz
tyén és a hellénista szemlélet feszültségében. Martin Buber 
íija, hogy a görögök a látás érzékének hegemóniáját építették 
fel, melynek minden más érzéket alárendeltek; a látható 
világot tették „a világ”-gá, melynek kész keretei közé kell a 
más érzékek által közvetített információknak beépülniük. 
Más szóval: az esztétikumot tették mindennek a mértékévé. 
A zsidó-keresztyén gondolkodásban a hallás és a látás, a szó 
és a látvány nem különültek el, de a hangsúly a szón (ige) és 
a halláson van, a megértést alapvetően azok befolyásolják, s 
így kap elsőbbséget a hit a látással szemben. Isten a világot 
szavával teremtette; a próféta „Halld meg Izrael!”-lel próbál
ja az Úr felé fordítani népét; Jézus így szól Tamáshoz: most 
látsz, de boldog, aki nem lát és hisz; Pál pedig kijelenti: a 
(mindeneket meghatározó) hit hallásból van. Az ókori keresz- 
tyénség sokat beépített tanításába a főleg görög gondolkodók 
által kifejlesztett világkép elemeiből, de a hit és a látás 
alárendelő viszonyát változatlanul fenntartotta.

Nem követhetjük itt a két szemlélet egymás melletti 
fejlődését, nem részletezhetjük a gondolkodástörténet olyan 
jelentős állomásait, mint Aquinoi Tamás rendszere, a rene
szánsz, a humanizmus, a reformáció és a felvilágosodás. A 
történet utolsó két fordulatát vesszük szemügyre, melyek az

ún. hit és tudás viszonyát a mai átlagosan tájékozott ember 
számára meghatározzák. Az egyik a természettudományok, 
a másik a társadalomtudományok területén ment végbe. Az 
első a mechanikus világkép kialakulása a XIX. században és 
ennek meghaladása a XX. században, a második pedig az 
empirikus szellemtudományok megjelenése.

A Descartes, Newton és Darwin nevével fémjelezhető me
chanikus világkép a világot önnön törvényeivel magyarázta. 
A megállapított törvények olyan nehéz kérdések elé állították 
a saját világképéhez kötődő keresztyén hitet, amilyenekkel 
története során addig még soha nem kellett szembenéznie. A 
mechanikus világkép szerint a világban az okság elve (kau
zalitás) uralkodik, s ez kizáija a finalitás elvét, tehát azt, 
hogy a világ Isten céljai felé halad. Ha az előremeghatározott- 
ság (determinizmus) uralkodik, akkor nincs helye az emberi 
és az isteni szabadságnak, a döntéseknek. Ha a jelenségek fo
lyamatosak (kontinuitás), akkor nem lehetségesek a folya
matosságot megtörő csodák, s nem lehet új dolgokról, feltá
madásról vagy újjáteremtésről szólni. Ha az önmagából 
összetett valóság (szubsztancia) legfőbb jellemzője a változat
lanság, akkor nem lehetett az Ige testté és nem múlhatott el 
a világ. Ha a tér és az idő csak önmagától függ (abszolút), 
akkor nem lehet Isten abszolút.

A keresztyénség többféle módon reagált a mechanikus 
világkép kihívására. 1. Elhárította a kihívást, a hit és a tudás 
egymástól elszigetelt illetékességi köreit megállapítva szét
választotta azokat, s gyakorlatilag nem vett tudomást a be
következett változásokról. 2. Az írás tekintélyére hivatkozva 
támadta az t j  világképet, s ragaszkodott a bibliai üzenet 
hivatkozásaiban megjelenő korábbi világképek) betű szerint 
elfogadandó igazához (Fundamentalizmus). 3. Istent a világ 
teremtőjeként látja, aki a megteremtett törvényszerűségek 
olajozott működése láttán visszahúzódott művétől, ahogyan 
az órásmester magára hagyja az elkészített órát (deizmus). 4. 
A világfolyamatban Istentől eleve adott végső célt tételez fel, 
a világ a megismert módon tehát Isten feléhalad (teleologikus 
nézőpont). 5. Istent a tudomány fehér foltjaira, tehát a még 
fel nem tárt területekre állítja, a tudomány hiányosságaira 
építi apológiáját. (Erre a nagyon divatos álláspontra mondja 
válaszul Bonhoeffer: a templomot ne a perifériára építsük, 
ahol csak a mi hangunk hallatszik, hanem a falu közepére.)
6. Csak azt tartja meg a keresztyén hitből, ami ésszerűnek 
mutatkozik (racionalizmus). 7. A keresztyénséget az emberi
ség vallásos fejlődése csúcsának ismeri el, de annak tekinté
lyét csupán erre a színvonalra, és nem az isteni kinyilatkoz
tatás tekintélyére alapozta.

Bár a XX. század természettudományos felfedezései erő
sen megkérdőjelezték a mechanikus világkép érvényét s a 
zsidó-keresztyén hagyományra épülő gondolkodás hihetősé
ge elől jelentős akadályok elhárultak, a mechanikus világkép
-  éppen egyszerűsége és látszólagos problémátlansága okán
-  máig hat, és a tipikus keresztyén reagálások is élnek.

Talán a mechanikus világképnél is jobban megpróbálta -  
vagy jobb még jelenidőben fogalmaznunk: megpróbálja -  a 
keresztyén hitet az empirikus szellemtudományok megjele
nése. A bibliakritika és a Jézus élete kutatás eleinte szór
ványos eredményei egyre masszívabb rendszerré álltak 
össze, s megkezdődött a vallásnak általában, mint emberi 
műnek leleplezése. Freud óta a lélektan művelői gigantikus 
mértékű kivetítésként tartják számon a vallást, a szociológia 
pedig erősen hangsúlyozza a vallás történelmi-társadalmi 
alapoktól függő termékjellegét. A tudásszociológia pedig meg 
is magyarázza a relativizmust, azaz leíija azt a folyamatot, 
melynek révén az ún. valóságból kialakulnak azok a hihető- 
ségi rendszerek, melyek keretein belül az ember képes értel
mezni és megélni tapasztalatait. Ez a tulajdonképpen poziti
vista szemlélet megkülönböztet nyilvánvaló tényeket és vá
lasztható értékeket; az utóbbiak közé sorolja a vallást és a 
keresztyénséget.

A modem történelem-és társadalomtudomány legégetőbb 
kérdése, hogy hol található meg az az archimédesi pont,
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amelynek segítségével objektív érvényű kijelentések tehetők. 
Ha vallási kijelentéseink sem függetlenek a történelmi-társa
dalmi alapoktól, akkor hogyan különböztessük meg az igaz 
kijelentést létrehozó társadalmi alapokat a hamis kijelentést 
produkálóktól? Ha igaz az, hogy társadalmilag irányíthatók 
a hihetőségi rendszerek, akkor honnan tudom, hogy az álta
lam elfogadott vallási igazság nem társadalmi irányítás ter
méke-e? Hasonló probléma gyötörte Jeremiást, amikor azt 
kérdezte, miképpen különböztethető meg az igaz próféta a 
hamistól, de ide tartozik az a kérdés is, hogy hol található 
Jézus igazi egyháza?

A konzervatív teológia egyszerűen kitér a relativizmus 
kihívása elől, akár jó- akár rosszhiszeműen, a sqját vonatkoz
tatási rendszerébe zárkózik. A liberális teológia lemond a 
válasz kereséséről, és meghódol a relativizmus előtt. Bult- 
mann mítosztalanítási programja az egyik legbeszédesebb 
példája ennek a behódolásnak. Míg nem vonható kétségbe 
Bultmann jó szándéka, helyes problémalátása, az antropoló
giai kiindulás jogossága és az egyetemes teológiai gondolko
dást ösztönzó hatása, látnunk kell, hogy eljárása önellent
mondásos. A  mítosztalanítás fő tétele az a vélemény, hogy az 
elektromosság és a rádió korában élő ember nem fogadhatja 
el az szövetségi csodákat. A keresztyén tanítás alapigazsá
gait le kell fordítani számára az egzisztencializmus kategóri- 
ária, mert ha az igehirdetés számára intellektuálisan botrán- 
koztató, akkor nem ju t el a kereszt botrányáig. A lefordítás 
igénye és szükségessége nem vitatható, Bultmann eljárása 
viszont igen. A történelmi-társadalmi elemzés segítségével 
relativizálja a hagyomány által közvetített múltat, de a rela- 
tivizálással szemben immunisnak tekinti a jelent. Az Újszö
vetség szerzőinek koruktól függő hamis tudatot ró föl, de 
kritika nélkül elfogatja saját korának tudatát. Azt jelenti ez, 
hogy a villanyszerelők és a rádióhallgatók értelmi szintje 
eleve meghaladja Pál apostolét. Tény, hogy aki csak hotten
tottául ért, azzal nem beszélhetek más nyelven; ebből azon
ban nem következik, hogy a hottentotta a többi nyelv zsinór- 
mértéke.

A mechanikus világkép támadásában csak az a teológia 
nem vérzett el és nem lúgozódott ki, amelyik belátta, hogy a 
mindenkori igehirdetés, így a bibliai is, kölcsönöz olyan képe
ket, melyek későbbi ismeretek mérlegén már nem állnak 
meg, ugyanakkor nem adta fel tanításának velejét, azt, hogy 
Jézusban Isten páratlan módon m utatta meg magát az em
beriségnek. Ugyanígy, a teológiának ma sem kell félnie a 
relativizálástól, elfogadhatja, hogy minden létező vallásos 
megjelenés társadalmi termék is, és nem kell görcsösen ku
tatnia azokat a jelenségeket, melyek nem tűnnek emberi 
kivetítésnek. Ha a relativizálás következetes, előbb-utóbb 
önmaga is relativizálódik, végül fölszámolja magát. Az embe
ri kivetítések ezer szállal összefüggő rendszerében jó néhány 
olyan tapasztalásra bukkanunk, amelyek csakugyan egy má
sik valóságra utalnak végtelenül felülmúlják az emberi vilá
got, ugyanakkor közelebb vannak hozzánk, mint mi önma
gunkhoz. A világot építő ember mindennapos életében is 
fellelhetők a transzcendencia jelzései, melyek történelem és 
társadalomfeletti valóságra mutatnak. A létbe vetett alapve
tőbizalom, a játékban megnyilvánuló időfölöttiség, a nevetés 
és a remény túlmutat önmagán: azok a transzcendencia jel
zései köznapi életünkben. Nemcsak az ember vetítheti magát 
a valóságra, hanem a valóság is az emberre (ez volna a 
relativizálás visszafordulása), s a hétköznapokban átélt 
transzcendenciát a keresztyén teológia a názáreti Jézus éle
tében, halálában és feltámadásában látja egészen páratlan és 
nyilvánvaló módon megjelenni, más szóval: Őt tekinti e ta
pasztalatok kivetítő alanyának. A názáreti Jézus a ránk ma
radt tudósítások szerint nem tipizálható, senkivel össze nem 
hasonlítható -  Pál e miatt az össze nem vethetőség, be nem 
illeszthetőség m iatt nevezi a keresztet a számára a Jézus
eseményt sűrítő képet botrányosnak. Jézus másságának a 
világban való jelenléte ellen pedig nem szólhat bizonyíték 
azon az alapon, hogy vannak, akik ezt nem veszik észre.

Röviden összefoglaltam azokat a szellemi pozíciókat és 
gondolkodásmódokat, melyek a mai kínálatot meghatároz
zák. Aki bármelyik oldalon érvel, választ; tudatosan, vagy

öntudatlanul de semmiképpen nem „ártatlanul”.
Lelkész és értelmiségi viszonya Magyarországon része 

annak az általános identitásválságnak, amelyben ma az ér
telmiség él. A kezdetben kézivezérlésű, majd a Tiltás-Tűrés- 
Támogatás elvét alkalmazó kultúrpolitika lehetetlenné tette 
az egészséges értelmiségi közélet kialakulását; az elmúlt 
évtizedekbe is alkottak ugyan egészséges értelmiségiek, de 
munkájuk nem lett közkinccsé, a maga természetes módján 
meghatározóvá, ismeretlen maradt, vagy éppen ellenkezőleg, 
a tiltás miatt körülöttük kialakult mítosz teszi nehézzé, hogy 
a maguk helyén lássuk őket (ilyen például Hamvas Béla 
életműve). Politikai demokráciánk fejletlensége eredetileg 
nem politikus értelmiségieket politizálni kényszerít, hagyo
mányainknak megfelelően többnyire humán értelmiségiek 
vállalnak politikai szerepet, míg a műszaki értelmiség -  
szintén hagyományos módon -  inkább apolitikus. Jó néhány 
oka van még annak, hogy az értelmiségi középnemzedék 
tagjai többnyire úton levőknek, még mindig a feladatukat 
keresőknek tartják magukat. A probléma komolyságát jelzi a 
széleskörű hazai értelmiségkutatás (hadd utaljak csak Hu
szár Tibor munkáira) és az értelmiség szerepével foglalkozó 
sokféle elmélet. Az elméletek közül talán a leghíresebb Kon- 
rád György és Szelényi Iváné. Az értelmiség útja az osztály
hatalomhoz, mely hírét egyrészt annak a hosszú és kanyar
gós útnak köszönheti, melynek révén magyarországi könyv
kiadóhoz is eljutott, másrészt pedig annak a következetes 
érvelésnek, mely az értelmiségi létmódot a hetvenes évek 
elejének radikális marxista szemlélete szerint igyekszik ma
gyarázni. A szerzők a marxi osztályelméletből kiindulva úgy 
látják, hogy az államszocializmus „egyik pólusát a redisztri- 
butori pozíció körül szerveződő értelmiségi osztály, másik 
pólusát a redisztribució jogától megfosztott, de a többletter
mék közvetlen előállítását végző munkásosztály alkotja”, az 
értelmiségi tehát, akár tetszik, akár nem, osztályérdekei 
foglya, léte határozza meg tudatát. Lányi András Konrád és 
Szelényi művét elemezve arra a következtetésre jut, hogy ez 
az elmélet is hozzájárulhatott ahhoz, hogy az Aczél-Kádár- 
korszak hatalomtól távolmaradó értelmiségijei is, vélt osz
tályérdekeik miatt alapos bűntudattal küzdenek, s ifjabb 
bog kerüljön az értelmiségi önértelmezés amúgy is kusza 
hálójára.

Az általános helykeresés közben lelkész és értelmiségi hit 
és tudás további elkülönülésének és közeledésének jelei egya
ránt felfedezhetők. Mindkét trend illusztrálására egy-egy 
friss, személyes élményemet szeretném az Olvasóval megosz
tani.

Február 21-én a budapesti Radnóti gimnázium Biblia-na
pot rendezett. Tizenhárom zsidó, kereszt(y)én(y), és nem is
tenhívő előadó beszélt az iskola diákjai előtt a Bibliáról, 
köztük Pais István docens, filozófiatörténész, a honi vallás 
kritika egyik sokat publikáló képviselője. Neve sok hallgatót 
vonzott, a tornaterembe hirdették meg az előadást, melyet A 
filozófia és a Biblia címen jelentett be. Előadása elején három 
görög filozófust idézett, akik szerint az igazság képviselete 
mindig népszerűtlen és bajos vállalkozás, majd arról beszélt, 
hogy Magyarországon ma példátlan szellemi zűrzavar ural
kodik, melynek egyik oka a zsidó-keresztyén szemlélet újbóli 
előtérbe kerülése. Előadónk ezek után a Feuerbachon tájéko
zódó valláskritika múlt századi pozícióinak felidézésével 
megsemmisítő csapást mért az újjáéledő vallásos érdeklődés
re. Látása szerint a szent iratok egykori szerkesztői gyenge- 
elméjűek voltak, hiszen nyilvánvaló ellentmondásokat hagy
tak a bibliai szövegekben, a teológusok (így:en bloc!) sumá
kok, mert ezt elkendőzni igyekeznek, de szerencsére vannak 
valláskritikusok is, akik tiszta vizet öntenek a pohárba. Né
zetét a teremtéstörténet elemzésével igazolta, tudvalevő 
ugyanis, hogy a teológusok szerint a teremtéstörténet létezik, 
pedig nem is egy van belőle, hanem kettő. És, milyen érdekes, 
azok nem is mindenben egyeznek. És így tovább, másfél órán 
keresztül. A zsidókeresztyén hagyomány értékeit kétségbe 
vonandó előadónk részletesen megismertette a hallgatóságot 
Júda és Támár történetével, Onánnal, Salamon háremével, 
valamint Jézusnak azokkal az „ártatlan” humanizmus szá
mára érthetetlen kijelentéseivel, mint a „nem azért jöttem,
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hogy békét hozzak", és a fügefára mondott átok. Előadása 
végén elújságolta, hogy új könyve készül a Bibliáról; sajnos 
nem kétséges, hogy egy ilyen nemcsak többrendben becsü
letsértő, de szakmailag is igénytelen és tiszteségtelen hang 
milyen irányban befolyásolja a hit és tudás egységét kereső
ket. Vagy a szándék ellentétébe fordul, s éppen ösztönözni 
fogja az olcsó megoldással meg nem elégedőt, hogy túllépjen 
e mai kocsmán? Ez sem lehetetlen. Pais István eljárását az 
sem menti, hogy az övéhez hasonló olcsó sikert kereső hang 
egyházi oldalon sem ismeretlen; a tudomány képviselete igé
nyességre kötelez, s aki a görög filozófia örökösének vallja 
magát, az nem szabhat magának alacsonyabb normát, mint 
közülük a legjobbaké.

Ugyanezen a napon, a Protestáns Egyesület szociológiai 
szakcsoportjának összejövetelén találkoztam Kamarás Ist
ván vallásszociológussal, és megkaptam tőle új könyvét, az 
íme az ember! című embertanát. A szerzőnek a Zsolnai-féle 
alternatív pedagógiai program keretében kidolgozott és két 
tanítóképző főiskolán kipróbált „tananyaga” sem tartalmi, 
sem formai tekintetben nem hasonlít a felsőoktatásban meg
szokott jegyzetekre: tizenkettőn beszélgetik végig az ember
iét nagy, klasszikus kérdéseit. A tizenkettő közül öten szak
tudósok: filozófus, teológus, biológus, szociológus, pszicholó
gus, s megszólal a költő, a lány, az öreg, a gyermek, Mari néni, 
Lajos, és Waramunga, az ausztráliai bennszülött. Tizenkette- 
jük között igazi beszélgetés folyik, melyben mindegyikük 
tudása, tapasztalata legjavával, sajátos érzékenysége ár
nyaltságával segíti a többieket az igazság felé, s melyben a 
teológus a maga tudományával és Mari néni sajátosan hagyo
mányos keresztyénségével nem különül el, nem alkot frontot 
a többiekkel szemben: ebben a fiktív beszélgetésben megszű
nik az ún. hit és az ún. tudás közti elkülönülés. Ez a beszél
getés több, mint a közelmúlt marxista-keresztyén dialógusa; 
nem annak értékét vonom kétségbe, de helyzetéből fakadó 
határait látom: amott a politikai hatalom mögött álló világ
nézet és a közvetlen politikai hatalomból nem részesülő, de 
szellemi befolyással bíró keresztyén szemlélet képviselői ke
restek konszenzust, közös minimumot, mellyel majd együtt 
állhatnak úgymond a nép elé, itt pedig a nép is részese a 
beszélgetésnek, cselekvője a formálódó közös látásnak. Ka
marás egy-egy beszélgetés végén megjelöli, hogy mely szak
tudósok, költők, közírók gondolatait adta a beszélgetők szkjá
ba, elvezet tehát a nagy gondolatok forrásáig, a megszólalá
sok nem nélkülözik az akadémikus mélységeket, de 
beszélgetésre, továbbgondolásra s az új gondolatok megosz
tására késztetnek: így válik valóban személyessé a tudás.

írásomban a lelkész és értelmiségi viszonyának közvetlen 
vizsgálatától néha talán messzire elkanyarodtam, mégis, 
mindezeket végiggondolandónak látom, hogy legyőzhessük a 
„hit” és a „tudás” képviselőinek sokszor fájdalmas és értel
metlen elkülönülését. A végső megoldás Istené -  de ne mu
lasszuk el, amit mi is megtehetünk.

Csepregi András

írásom első részében döntően két dolgozatra építettem:
Bolyki János: Hit és tudomány Budapest 1989 és Nyíri Tamás: Az ember 

társadalmi léte Budapest 1984.

További felhasznált és hivatkozott irodalom:
Huszár Tibor: Nemzetiét -  nemzettudat -  értelmiség Budapest 1984
Huszár Tibor: Mit ér a szellem, ha... Budapest 1990
Kamarás István: íme az ember!Budapest 1990
Konrád György -  Szelényi Iván: Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz 

Budapest 1989
Lányi András: Az értelmiség útban van In: Egy örömóda titkos záradéka 

Budapest 1990
Torrance, Thomas F.: The Framework of Belief In: Belief in Science and 

Christian Life Edinburgh 1980

Vallomás a 
Reményik-kötetről
Vallomásnak mondom ezt az írást, mert a bevezetést én 

írtam hozzá, s a sajtó alá rendezésben is segítve ügyködtem, 
nem ildomos hát, hogy magam értékeljem, minősítsem. Nem 
is tudnám igazán ismertetni. De vallani tudok róla, s ez 
kevesebb is, több is, mint az ismertetés.

Reményik Sándor: Isten közelében c. kötetéről van szó, 
amit Sajtóosztályunk határozott el megjelentetni s a Zrínyi 
nyomda Unikomis Kiadója bábáskodott vele, főleg Dr Juhász 
Géza és Drávucz István szép közreműködését kell megemlí
tenem. A kötet az egyik egészen korai vers után „Isten truba- 
dúija” lett volna. Később lett „Isten közelében”. A verseket 
válogatta, szerkesztetette a költő unokahúga, Imre Mária.

Eredeti versanyagában majdnem azonos a tíz évvel eze
lőtt kiadott és hetek alatt teljesen elkapkodott „Jelt ád az 
Isten” anyagával. Ahhoz képest 11 új vers van benne. Az 
egyiket különösképpen is kedvelem. A „Hontalan versek” 
kiadatlan versciklus 18 versből áll, s ennek az utolsóját haj
landó volt Imre Mária közreadni (149 old.) Elszürkült emlé
kek régi színei után vágyó ima ez. Nekünk időseknek szóló 
gyönyörű vers. Abban is szép Reményik költészete, hogy 
időnként más-más versére tud ráhangolódni az olvasó. En 
most erre, már hetek óta.

A Rilke-rész külön kincse a kötetnek, régi részt veszünk 
kézbe vele. Költői pályája hajnalán készült műfordítások, 
1927-ben készültek, s csak 1927-ben jelentek meg egy össze
sített kötet második kiadásában (Fagyöngyök). Nem csak 
Rilke cégjelzi az értékét -  hiszen Kosztolányi műfordításai 
kétségtelenül értékesebbek -  hanem Reményik neve, hiszen 
ezek átköltések, s jobban magán hordozzák az átköltő lelkét. 
Járosi Andor tanulmánya pedig nekünk lelkészeknek -  főleg 
akik tanítványai voltunk -  csemege. Jobban rá kellene figyel
nünk Andor bácsira, erre a „kicsi” óriásra!

A záró Reményik-temetési igehirdetés Túróczy Zoltán 
szívéből és tollából pedig gyöngyszeme a kötetnek. Méltó 
záradék. Iskolapéldája a teológus módon elkészített temetési 
beszédnek, a hűséges igére támaszkodásnak, amely tekintet
be veszi a gyászolókat és a történelmi szituációt egyaránt.

Külön szólnom kell a kötet képeiről. A címlap képe meg
rendítő! Reményik utolsó fényképe, a kolozsvári Sétatéren 
készült.

A záróképek sorában az első kivételével mind az én egy
kori felvételeim, amelyek még sehol sem jelentek meg. Ko
lozsvári albumom drága emlékei. Aharmadik kép a kolozsvá
ri Hója alatti Reményik villa kertjében az előtt a filagória 
előtt készült, ahová Reményik előszeretettel húzódott vissza, 
s több versét itt írta. Aradnaborbereki kép több neves alakot 
ábrázol. Balról a 2-dik László Dezső, a Farkas u.-i híres ref. 
templom papja, 3. Járosi Andor, 4. Török Erzsébet énekesnő 
(Zsike), 6. Imrené Reményik Sára, 6. Imre Mária (kötetünk 
szerkesztője), s a sor végén Tavaszy Sándor, kolozsvári teoló
gián a dogmatika híres professzora, s nekünk egykor gyakori 
kirándulótársunk. A radnaborbereki Reményik-kútavatás 
egy évvel a költő halála után, 1942 őszén volt. Második nagy 
kirándulásunk volt ez a radnai havasokban, a vadvizek zúgá
sánál Tavaszy Sándorral.

Végül a bevezetésről kell szólnom, vallanom arról, ho
gyan került be két név a szövegbe: László Dezső és Dr. 
Sáfrán Györgyi neve. Ifjúsággal előszeretettel foglalkozó fia
tal református lelkész volt, László Dezső nekünk az első 
magyarországi stipendiánsoknak, Benczúr Lászlónak és ne
kem amolyan egyetemi lelkészünk szerepét töltötte be. A 
híres Farkas u-i templomnak nemcsak testi magasságánál, 
de szellemi értékeinél fogva kiemelkedő papja volt. Felesége 
révén is gyakori kapcsolatba kerültünk vele, aki az akkor 
Kolozsvárt élt igen bő Vidovszky család tagja volt. Járosi
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Andor hozott össze minket ezzel a melegszívű hívő lutherá
nus családdal. László Dezső Reményik halála után két hó
nappal előadást tartott róla Nagyváradon s bátran és igen 
szintesen összemérte vallásos verseit Adyéval. Lényege az 
volt, hogy míg Ady a szenvedő Krisztust ismerte, Reményik 
a Feltámadottal is találkozott. Az előadást a házigazda Szig
ligeti Társaság brossúrában kiadta. Elfogyott s el is tűn t a 
könyvpiacon. Gondolatai, összevetései megérdemlik, hogy 
figyeljünk rá.

Ungvári lelkészkedésem idején helyezték Munkácsra Dr. 
Sáfrán Györgyit tanárnőnek. Ungvárról is átjártam hozzá 
abba a spontán kis irodalmi körbe, ahol fiatal tanárokkal 
rendszeresen voltunk együtt. Reményiket olvastunk sokszor 
együtt, akinek  ő ak k o r már levelező társa volt. (Róla szól a 
„Tiszaparti jelentet" (104).

Ilyen magas szintű irodalmi körben azóta sem voltam. 
Sáfáry László fiatal kárpátaljai költő is közénk tartozott, 
akit hamarosan örökre elvitt a háború dermesztő ukrajnai 
tele. Györgyit hamarosan lehelyezték Szegedre az egyetemi 
leányinternátus igazgatójának. Ott is többször meglátogat
tam. Elkérte kárpátaljai feljegyzéseimet s mérhetetlen so
kat tanultam irodalmi megjegyzéseiből. Budapestre kerül
vén gyakran tarto tt -  ő, a mélyen hívő katolikus lélek -  
előadásokat gyülekezeteinkben Reményikről, sőt egyszer ki
állítást is rendezett a Bécsikapu téren Reményik relikviák
ból, amit elvittünk a zuglói gyülekezetbe is. Arany-szakér- 
tőként sajtó aló rendezte Arany János levelezését s 60 olda
las tanulmányt írt elé. Kutatta a magyar irodalom nagy 
nőalakjainak életét. Brunsvick Terézt, s Teleki Blankáról 
könyvet írt, amit átvett még a bukarestii Kritérion is. Le
ánygimnáziumaink története izgatta: Kőszeg, Aszód, Buda
pest. Valóban magas szintű irodalmár volt. Csoda-e hogy a 
reményiki „Kegyeleméről disputánk volt?

Egy késő őszi alkonyaton látogatóban voltunk kis társa
sággal a Farkasérten, Imre Mária lakásán. Már indulni 
készültünk, amikor Györgyi csak úgy a heverő sarkán ülve 
csendesen elmondta Reményik Viszontlátásra versét. Egy 
sóhqj nem hallatszott. Megállt a levegő. így nem hallottam 
még verset mondani. ANap rőtvörösen bukott le a  Farkasrét 
mögött. „Viszontlátásra a földnek porában -  viszontlátásra 
az égi sugárban...”

Utolsó találkozásunk volt. Nem telt el fél év, Sáfrán 
Györgyi meghalt. 1985 volt -  s ő hetvennégy éves.

Koren Emil

Néhány gondolat az
Örömhírről
(TV műsor)
Nem tudom hányan nézzük renszeresen, azt sem tudom 

hányán nem látták még soha evangélikus egyházunkban. 
Úgy érzem fel kell hívnom a figyelmet e havonta jelentkező 
evangélikus TV adósra, sőt kollegáknak azt ajánlom hirdes
sék szószékről is, hogy híveink tudjanak róla. Nem ismerem 
az adás „nézettségi indexét”, de érzésem szerint nem hasz
náljuk ki eléggé ezt az új lehetőséget és nem is propagáljuk 
eléggé.

Az kétségtelen, hogy a tanulási folyamat (a learning 
process) jellemző erre a műsorra, mint minden új munkate
rületünkre, de ez a folyamat reménytkeltő.

1990. májusában jelentkezett először egy általános be
mutatással, s lehet, hogy a TV nézők között voltak, akik 
most találkoztak először Magyarországi Evangélikus Egy

házunkkal. -  Az elmúlt héten volt alkalmam Zay Lászlóval 
együtt videokazettáról egyben végignézni az eddigi adóso
kat (az idei anyák-napja műsorig). Újra láttam az ősagárdi 
konfirmandusokat, a Siófoki templomot és építő lelkészét, a 
kemenesmihályfi MEVISZ rendezte (szeretet) tábort, felnőtt 
fiatalok keresztelését, ifjúsági zenei tábort, balatonszárszói 
szenior ifjúsági konferenciát, az irgalom és szeretet temati
kus anyagát (Bozóky Éva és Gryllus Dániel) A böjti műsort, 
pécsi képmeditációkat, Dr. Manninger Jenő professzor és Dr. 
Szentágothai János professzor szavait hallgattam, mai kon
firmandusok arcát láthattam, Jánossy István szavain gon
dolkodhattam, Szabóné Mátrai Mariann modern hangvéte
lű és mégis nagyon egy házias igehirdetése erősített hitem
ben, nugd a legkevésbé vallásos, de mélyen keresztyén 
anyák-napi műsor gondolkoztatok el (Levente-Döbrentei- 
Gryllus profiszintű előadása). Talán itt értettem meg az 
igazi szándékot, Nagy László kollegánk ars poétikáját: „szé
kül áris gondolkodású embereknek életközei vinni az evan
géliumot”. Ez misszió a javából. Nagy László lekész szer
kesztő Nagy György rendező, akik végül is ketten maradtak 
munkatársak, úgy tűnik jól értik egymást és valóban egy
más kezére dolgoznak. A célkitűzés talán a bonhofferi mér
ték: Jézus Krisztus nem Ubermensch-é lett, emberhat- 
vánnyá, hanem emberré, az ember szint már elég magas 
mérce. Az inkarnáció csodája ma egyensúlyozó hatású: sem 
az ember alatti, sem az emberfeletti nem ideálunk, az embe
ri a modell. Őszintén megrendített, amikor először olvastam 
Sorén Kierkegaard szavát „Becsületességet akarok, sem töb
bet, sem kevesebbet. Sem a keresztyén lágyszívűségre nem 
török, egyszerűen az emberi becsületesség amire kívánko
zom.” Lehet, hogy Bonhoeffer Kierkegaardtól tanulta előbb 
említett gondolatát. -  Az Örömhírben, ebben a kísérletező 
TV adósban is, mintha ez lenne a mérték. -  Volt néhány 
adás, amit most láttam először: ifjúsági konferencia, Soproni 
Magyar Társaság, a Bécsi Bornemissza Társaság (Szépfa- 
lusy, Sütő András), ádventi alkalom Szokolay Sándor és 
Prőhle professzor szolgálatával, a két egymástól elütő egyé
niség színessé tette az adást, különösen is tetszett az öröké
let perspektívájának ilyen komolyan vétele, az elalkudha- 
tatlan felelősség megszólaltatása. A januári dokumentum- 
jellegű anyag: a kórházi és börtön szolgálatról föltétlenül 
folytatást igényel. Mindkettőről még nagyon sokat kell be
szélni elvileg és képekben. Nem szóltam a Reformáció ünne
pe közelében készült adósról, amiben azt akarta Nagy Lász
ló bemutatni, hogy mi evangélikusok tanító egyház va
gyunk: a soltvadkerti kétnyelvű óvoda, a csömöri hitoktatás, 
a fasori gimnázium tevékenysége valamit érzékeltetett ab
ból, hogy hitvallósi irataink szerint is „tanítani kell” az 
evangéliumot. Saját bőrömön éreztem a tanulási folyamat 
Újdonságát, az elkészített, kidolgozott igehirdetésnek csak 
egy töredéke jöhetett az időkorlát miatt. Nagy művészet 
röviden, tömören beszélni. Egyszerűen más ez a műfaj, mint 
amit megszoktunk a szószéken. TV-szerűbb volt, amikor a 
Katolikus Krónikában készítettek kétszer is interjút velem. 
Azonnal kellett válaszolnom, csak a téma volt ismerős, a 
kérdés nem, ezért lehetett spontán a válasz is és nem papí
rízű.

Az Örömhír adását végignézve az a kérésem: Tanufjunk 
együtt, hogy megfeleljünk az új lehetőségek kihívásának és 
segítsük azt, aki ezt a szolgálatot szinte egyedül végzi: ta
náccsal, kérdéssel, visszajelzéssel, hiszen közös ügyünkről 
van szó, az evangélium hirdetéséről új formák között.

(Az Örömhír programja a Vallási Műsorok produkciója
ként kerül adásba, vezetője Csiszár Ferenc).

HK.



Pályám emlékezete
Lelkész testvéreim számára nehéz röviden szólni aktív 

lelkészkedésem 43 évéről. Átadásra érdemes tapasztalataim 
-  mint mindenkinél -  a történelemből csak részben sejthető 
egyéni nehézségeim és döntéseim között születtek. E tapasz
talatok jobb megértése érdekében, e szűk keretek között, 
aligha tudom leírni mindazt, ami kívánatos lenne. Megpróbá
lok tömören írni, kérve Isten segítségét, hogy tegyen erre a 
feladatra alkalmassá, hogy emlékezni tudjak arra, ami a 
testvéreknek hasznos és felejteni tudjam azt, amit hátam 
mögé kell vetni és amiről a 8. parancsolat miatt is jobb 
hallgatni.

Életem dátumokban:
1920. február 16-án Alagon születtem, 1938. június 9-én a 

Bp. Fasori Evangélikus Gimnáziumban érettségiztem, két 
éves tisztviselősködés után 1940, szeptember 30-án az Erzsé
bet tud. egyetem hittudományi karának hallgatója lettem 
Sorponban, itt utolsó szigorlati vizsgám (a háború miatt ko
rábban) 1944. május 13-án volt. D. Raffay Sándor bányake
rületi püspök, e kerülethez tartozó társaimmal együtt, a 
Puskin utcai Püspöki hivatal tanácstermében, lelkésszé 
szentelés július 1-vel Pilisre küldött ki segédlelkészként.

A Lelkészképesítő bizottság előtt 1. vizsgámat 1946. feb
ruár 21-én, második vizsgámat 1946. október 4-én tettem le. 
Közben 1945. március 1-én Újpesten feleségül vettem Ulb- 
rich Líviát. 1945. május 1-től Pilisen helyettes-lelkész lettem, 
1946. október végéig. 1946. március 27-én született Pilisen 
Zsófia leányunk. Bp. Józsefvárosban segédlelkészként mű
ködtem 1946. november 1-től 1947. május 30-ig. Megválasz
tott pilisi lelkész lettem 1947. június 1-től 1958. október 20-ig. 
Közben 1948. május 8-án született Tamás fiúnk, 1951. szep
tember 3-án Péter. 1958. október 21-től 1974. szeptember 
29-ig az 500 lelkes Gerendás lelkésze voltam. Kiskőrösre 
kerültem lelkészként 1974. szeptember 29-én és itt munkál
kodtam 1988. május 1-i nyugdíjba vonulásomig. (Tulajdon
képpen még két hónapot dolgoztam és ténylegesen 1988. 
június végén, amikor Nagyatádra költöztem családommal, 
lettem véglegesen nyugdíjas). A fenti dátumokhoz még egy 
igen fájdalmas esemény napját is ide kell írnom, Péter halála: 
1959. február 10. A fentiekből is kitűnik, hogy életemnek 
három szakaszát a következő helységnevek jelzik: Pilis, Ge
rendás, Kiskőrös.

Pilis
Itt Honéczy Pál lelkész volt a főnököm, -  ahogyan akkor 

mondtuk -  principálisom. Akkor már az egész község, a 
közeledő front miatt, nagy nyugtalanságban élt. Ijesztő híre
ket hallhattunk falvak kifosztásáról, nők meggyalázásáról, 
vezetők, papok, meggyilkolásáról. Nem csoda, hogy a község 
vezetői, rendőrök, tanítók, a legvagyonosabb családok, elme
nekültek. (A maradók óvóhelyet építettek, dugdosták, sok
szor elásták, értékeiket.) Főnököm, ki családjával együtt tá
vozott Budapestre, lánya közeledő esküvőjére hivatkozva 
hagyta el Pilist és csak a következő,év februárjában tért 
vissza, rövid időre, mert internálták. Én Pilisen maradtam. 
Később vádként azt mondták egyesek, maradtam, hogy ma
gamhoz ragadjam a nagy gyülekezet vezetését, mások a hős 
jelzővel akartak kitüntetni. Egyik vélemény sem fedi a való
ságot. Nagyon meg tudtam érteni -  máig -  a menekülőket, 
hiszen lelkem mélyéig éreztem mi minden tanácsolja nekem 
is szinte egyetlen megoldásként a biztonságosabb hely kere
sését: főnököm eltávozása előtt felmentett a maradás köteles
sége alól, Pilis még idegen volt számomra, a pilisi öregek által 
beszélt tót nyelvet máig nem tudtam megtanulni, ellátatlan 
lettem és nem maradt, akitől csekély 110,- inflációs pengős 
fizetésem kifzetését remélhettem volna (havi 90 pengőt fizet
tem az ebédért, de a front közledtére ebédeltetésemet le
mondták), lakásom sem volt. Agyamat, melyre éjjelenként 
fekhettem és amely egy mellék-iroda helyiségben állt, már

októberben nem közelíthettem meg, mert októberben a fron
tot tartó németek, mqjd 1944. november 9-től a szovjetek 
teljesen megszállták a parókiát és melléképületeit, sten 
mégis visszatartott, egy angyala által...

Október végén a menekülésre még alkalm as napon ideig
lenes szálláshelyem felé haladva, az egyik, Pilisen minden
nap tartott, reggeli könyörgés után, éppen arra gondoltam, 
mennyire nem köt ide még a szolgálat sem, hiszen több köz li 
hozzátartozóm vár „otthon”, mint ahányan a mai istentiszte
letre is eljöttek, megállít egy idős asszony, Teller néni: „Isten 
áldja meg és tartsa meg a tisztelendő urat, amiért itt m* iadt 
velünk. Mimár úgy érezzük magunkat, mint az árvé> és 
halálra ítéltek, mert nincsen a faluban jegyző, orvos, t1 ító, 
rendőr, de amikor látjuk, hogy maga itt van, arra gondolunk, 
nincsen minden veszve, Isten nem hagyott el, mert papunk 
azért van!” Teller néni tudtán kívül nagy szolgálatot végzett. 
Beszéde szíven ütött, szavai visszatartottak Pilisen. Azóta a 
Jelenések könyvének 2. és 3. fejezetében olvasható 7 levelé
ben emlegetett „gyülekezet angyala” kifejezés értelme megvi
lágosodott számomra. E szerint az a gyülekezet angyala, aki 
átveszi és teljesíti az Úr gyülekezete érdekében küldött üze 
netét. Ez lehet a gyülekezet papja, de lehet szürke átlagem
bere. (Az ÚT-ban, ahol a Keresztelőről, mint az Úr követéről 
van szó, az eredetiben az „angelos” szó áll!)

Elkezdődött az az időszak, amikor rendkívül sok nehéz
ség, baj, életveszély zúdult a nyakamba, de amikor sok ál
dást, Isten csodálatos szabadítását és segítő szeretető, is 
megtapasztalhattam. Többször le akartak lőni, hónapokon 
keresztül éjjeli nyugodt alvásra sem volt lehetőségem. A Bu
dapesttől mintegy 50 km-re fekvő Pilis kb. 4 hónapig volt a 
fővárosunkat ostromló szovjet katonaság felvonulási terüle
te. A németek kivonulásuk előtt kirabolták a lakoksságot, 
elvitték egy bőröndömben minden holmimat, váltásra szánt 
alsóneművel, ruhával, cipővel együtt. Akivonuló német kato
naság felrobbantotta templomunk tornyát és a templom egy 
részét. A község legkülönbözőbb pontjain, rejtetten, érintésre 
robbanó tányéraknákat helyzetek el, a kivonulás után napo
kig nehéztüzérséggel lövették a községet. A szovjet katonák a 
minél hatékonyabb védekezés érdekében Pilis lakossága ro
vására is mindent megtettek, amit a háborús helyzet paran
csolt: rekviráltak, lakásokat foglaltak le, a legkülönfélébb 
munkára kényszerítették az embereket. Ahogyan előre hí- 
resztelték: a nőkkel is sokszor a legkegyetlerebbül erősz * os- 
kodtak.

Emlékezetes mardt számomra az első, a szovjet katoné1- 
bevonulását követő, temetési szolgálatom. (1944. n vember 
9-én történt a bevonulás.) Amikor a gyászoló család kérésére 
vállaltam a szolgálatot tudtam, hogy amikor felveszem a 
Luther-kabátot a szolgálat előtt, abban a pillanatban a „rusz- 
kik” meglátják, hogy pap vagyok. Ha -  mint a korábbi híresz
telésekből hallottuk -  a megszállt területeken kiirtják a pa
pokat, a reverenda általi lelepleződésem órája könnyen lelö- 
vésem és halálom órája lesz. Úgy döntöttem -  imád ózó 
fohászkodások közepette -  nem adok alkalmat arra, hogr a 
gyászoló gyülekezet előtt végezzenek velem, ha ennek Isten 
akaratából meg kell lenni előbb átesek rajta. E célból egy 
tolmácsolni tudó asszony kíséretében felkrestem a katonás, g 
főparancsnokát, akit egy házban, gombostűkkel teletűzdelt 
térkép előtt, telefonálás közben találtam meg. Hadparancso
kat osztogatott. Látható türelmetlenséggel kérdezte, mit 
akarok. Elmondtam, mint lelkész temetésre kémek. Temet
hetek-e? Nagy megkönnyebbüléssel hallottam a nekem sira
lomházi kínok végét jelentő kijelentést: Temess! Nem fogjuk 
akadályozni.” A család a temetőben várt rám, furcsa módon, 
előre megásott sírgödörben. A sír partján ott feküdt a valami 
régi szekrényből összetákolt koporsóban a halott fiatalember. 
Kérdésemre elmondták a gyászolók, hogy gépfegyverropo
gást hallva húzódtak a sírgödörbe és amikor a gépfegyver a 
közelben ból működni kezdett, engem is hívtak magukhoz. 
Amikor erre nem vállakoztam, remegve kértek a szertartás 
minél gyorsabb elvégzésére. A végén a családdal együtt elte
mettük halottunkat. A fiút egy szovjet katona ölte meg. Sze 
gény a nővérét szerette volna megvédeni a katona erőszakos
kodásától. Életével fizetett.

Még egy élmény. E nehéz időben léptem házasságra,  
legnehezebb időkben is mellettem hűségesen kitartó fe le 



gemmel. Februárban menyasszonyoméktól, Újpestről Pilisre 
gyalogolva, egy küldött, egy náluk meghúzódó szarvasi lány 
keresett fel, tudatva velem, hogy menyasszonyomat nagy 
veszély fenyegeti. Újpesten szedik össze a német nevű, mun
kára alkalmas lakosságot és azokat, akik a városházán meg
jelennek, ismeretlen helyre hurcolják. Feleségem leányneve 
bizony német név. Emiatt őt akkor a család remegve rejteget
te nem tudva természetesen, hogy mikor viszik el őt mégis, a 
nem jelentkezésért is büntetve, a „malenki robotra”. Ekkor 
határoztam el, hogy gyalog felkeres őket Újpesten és azonnal 
feleségül veszem, hogy így a veszedelmet jelentő német nevet 
választottam magyar névvel cserélhesse fel. Egy napig ta r
tott az ú t oda, egy napig Budapesten az utánajárás, egy napig 
a házzasságkötés, egy napig a nászút: vissza Pilise.

A hívek ajándékaként vagy 15 kg lisztet cipeltem háti
zsákban odafelé, jegyajándékként részemről... A nászútra kis 
kézi kocsit húzva indultunk. Anyósom és még két ismerős 
kísértek. A kis kocsin csekély ágynemű, egy doboz pótkávé és 
1/2 kg füstölt szalonna volt... Mivel Raffay püspöktől Kendeh 
György útján akkor már megkaptam azt az útmutatást, hogy 
az utcán reverendában (fehér táblácska nélkül) járjunk, hogy 
látszódjék papi mivoltunk és így élvezhessük az egyházi 
személyek részére biztosított védettséget, feleségszerző uta
mat végig reverendásan tettem meg. így jelentem meg Raffay 
püspöknél, kitől kértem és soron kívül megkaptam a hozzá
járulást. Így reverendásan mentem az újpesti városháza há
zasságkötő jegyzője elé, mosolyogva a sokszor nekem előre 
„Laudetur”-ral köszönő rk., ugyancsak reverendás papokon, 
akik láthatóan furcsáló pillantással méregették a mellettem 
lépegető kékkabátos hölgyet, aki menyasszonyi ékességként 
kabátja hajtókáján egy csokor hóvirágot viselt. Ezen az asz- 
szonyszerző úton a papok mentességével nem törődő ruszkik 
háromszor próbáltak a foglyok közé rakni, hála Istennek más 
véleményen lévő ruszkik is voltak, akik továb engedtek. így 
most már feleségemmel visszatérve Pilisre, folytathattam a 
munkát.

Hosszan írhatnék arról, miképpen kezdtük el Pilisen a 
templom ujjáéítését, a parókia rendbehozását. Hogyan kerül
tünk feleségemmel együtt a sokáig Pilisen tartózkodó szovjet 
katonák miatti halálos veszedelembe.

Miképpen kezdődött meg a küzdelem az egyházi élet 
védelme érdekében a kommunista hatósággal, miközben 
szembe találtam magamat azzal a gyanúval is, hogy a kom
munisták embere vagyok, hiszen megvártam az oroszokat 
Pilisen, pedig elmenekülhettem volna és Honéczy Pál ellen az 
én ösztönzésemre folytatnak ejárást, hogy helyébe a kommu
nisták kegyéből és azokat kiszolgálva én kerüljek.

Tény, hogy rendkívül népszerű lettem Pilisen. Az is igaz, 
hogy Honéczy Pálnak vádként vetették szemére, hogy elmen- 
kült és, hogy miért nem maradt Pilisen, mint tette ezt s. 
lelkésze. Sajnos az is igaz, hogy régtől halmozódott a megne- 
mértés a gyülekezet és lelkésze között. A front alatt történ
tekkel csak betelt a pohár...

E helyzetben három fronton kellett harcolnom: meg kel
lett győznöm a gyülekezetei arról, hogy nem érnek célt egy
házi törvényeink pontos betartása nélkül és, hogy nekem 
okoznak kárt, ha többnek akarnak látni, mint ami vagyok. 
Számukra s.lelkész, h.lekész és nem lelkész lehetek csak.

A kommunistáknak minden alkalommal nyíltan meg
mondtam, hogy nem az ő, hanem az egyház szolgája vagyok.

Az engem ért gyanúsítgatásokkal szemben -  elsősorban 
az esperesség vezetőinek -  fáradhatatlanul a tények felmu
tatásával válaszoltam. Ezek között egyre gyakrabban kellett 
azokra a sérelmekre mutatnom amelyek kezdettől fogva ér
tek a „felszabadítók” és a kommunista hatóság részéről.

Végülis azzal igyekeztem tiszta vizet önteni a pohárba, 
hogy Pilisről elhelyezésemet kértem. Áthelyezésemet Ordasa 
Lajos püspök intézte: Bp. Józsefvárosba rendelt.

A pilisi gyülekezet megnyugtatására közben a felsőbbség 
megoldáshoz segítő tervet dolgozott ki. A meglévő lelkészi 
állásból két lelkészi állást csinált. Az egyik lelkészi helyet az 
eddigi lelkész cserélés kötelezettségével tarthatta meg, a 
felezés által keletkezett másik lelkészi helyre megengedték a 
gyülekezetnek egy áltlaa szabadon választott lelkész meghí
vását. Erre hívott meg a Pilisi gyülekezet, a másik lelkészi 
állást később, csere útján Tóth Károly, korábbi makói lelkész

tölthette be.
Pilisen végül is folytathattam az újjáépítés és a gyüleke

zet belső megerősítésének munkáját. Nem ment könnyen. 
Hála Istennek voltak jó segítőtársaim. A több istentiszteleti 
alkalom, amit a két lelkészi munkaerő tett lehetővé pozití
vumként volt elkönyvelhető. Sajnos azonban az ötvenes évek
től egyre fokozódó mértékben mutatkoztak az el világi asodáa 
jelei: csökkent lassan a közvetlen háború utáni időkben ör
vendetesen megnövekedett templomlátogatási létszám, erőt- 
lenedett az ifjúsági munka...

1958-ban elveszítettem pilisi lelkészi állásomat. Az 5000 
lelkes nagy pilisi gyülekezetből, Pilisről, 500 lelkes kis gyüle
kezetbe, Gerendásra kerültem.

Áthelyezésem története részben olvasható Ordass Lajos 
Önéletrajzi írásaiban. E kötetben megtalálható az a javaslat 
is, amelyet 1958 április 9-én, LMK-értekezleten, felolvastam 
lelkésztársaim előtt. Javaslatomat -  egy kivétellel -  egyhan
gúan elfogadták, kimondva azt is, hogy a javaslatot küldjük 
meg az összes többi egyházmegyének, megtárgyalás végett, 
az elfogadást ajánlva.

A javaslat szövege a mai olvasó számára politikailag is 
annyira ártalmatlanak tűnik, hogy szinte mindenkiben felve
tődik a kérdés: Miért lett ebből akkora bonyodalom, mi szúrt 
szemet az akkori hatalmasoknak? E kérdésekre csak az ak
kori események összfüggéséből találjuk meg a választ.

A helyzet akkor az volt, hogy Ordass Lajos, aki az 56-os 
rehabilitáció következtében, 56 óta újból püspökként működ
hetett, egyre jobban útjában volt az „ellenforradalom” min
den nyomát eltüntetni igyekvő államhatalomnak. Megindult 
az aknamunka ellene. Az ÁEH úgy akarta Ordass Lajos és 
néhány más „veszélyes” pap eltávolítását, mintha az nem az 
állami szervek akaratából, hanem az egyház, vagy az egyház 
szellemi élcsapata akaratából történne. Az ÁEH elnöke, Hor
váth János egy gyűlésen, amelyre meghívták egyházunk lel
készeit kijelentette: Mi nem akarunk beleavatkozni egyházu
kat egyre mélyebb válságba sodró személyi ügyek elintézés
be, ezt maguknak kell elintézni! (Horváth János 
természetesen ilyen kijelentésekkel csak a külföldi köröket 
akarta befolyásolni az állam javára, de valójában elvárta, 
hogy az egyházi emberek törekvéseik engedelmes kiszolgálói 
legyenek, okulva az 56-os felkelés véres leverésén...) Állami 
megrendelésre ekkor jelent meg a Lelkipásztorban Vető lajos 
cikke. Ebben megírta, hogy az egyház vezetésében és az 
egyházban olyan változásra van szükség, amely az állam és 
egyház jó viszonyát helyreállítja. Megírta, hogy méltán bizal
matlan az állam egyházunkkal szemben, hiszen a lelkészek 
sokszor mutatkoznak minden jó ügy akadályozóinak. A cikk
hez fűzött szerkesztőségi megjegyzésben a szerkesztő hozzá
szólásra hívott fel és közölte, hogy természetesen ellenvéle
mény nyilvánítása is lehetséges. Ilyen előzmények után ke
rült sor javaslatom előterjesztésére LMK ülésünkön. 
Hangsúlyozom: Javaslattételre nem saját elhatározásból vál
lalkoztam, hanem esperesem, Válint János felhívására. Az 
esperes kért, hogy mint megválasztott egyházmegyei LMK- 
elnök, akinek feladatához tartozik, hogy vitás helyzetben 
megfelelő konszenzushoz segítse a lelkésztársakat, terjesz- 
szek elő egy valamennyiünk által elfogadható javaslatot, a 
személyi kérdések miatt támadt és a Vető-féle cikkben isme
reteit egyházi válság megoldására.

Javaslatom szövege mögött a következő meggondolások 
húzódtak meg:

1. A lelkészi kar vállalkozzék a bizalmatlanság miatt 
támadt személyi problémák megoldására. A lelkészek egy
házmegyénként gyűjtsék össze az egyháztagok titkosan ki
nyilvánított véleményét arról, hogy egyházi vezetőink iránt 
bizalmat, vagy bizalmatlanságot éreznek-e. Azokat a vezető
ket, akikkel szemben a túlnyomó többség bizalamtlanságot 
érez, kérjék fel a lelkészi kar megbízottai, hogy mondjanak le 
tisztségükről.

2. Tudtam, hogy a lelkészek körében, milyen sok bajt okoz 
a rossz hír terjesztése egymásról. A Vető-féle cikkben írásban 
volt olvasható id.Kendeh György igazságtalan megrágalma
zása. Javasoltam a rá vonatkozó alaptalan és sértő állítások 
nyilvános cáfolatát, illetve visszavonását. Javaslatom arra 
irányult, hogy a jövőben hasonló dolgok ne forduljanak elő.

3. A javaslatban olvasható kérdéssel, amelyek megkér
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deztem, hogy mikor, milyen javaslattal kapcsolódott be Vető 
Lajos az állammal folytatott tárgyalásokba, az _ előzőkhöz 
hasonlóan szintén kényes problémát érintettem. Őszinte vá
lasz esetén a megkérdezettnek be kellett volna vallani, hogy 
ő akkor kapcsolódott bele ezekbe a tárgyalásokba, amikor 
erre, mint tisztségéről 1956-ban lemondott püspöknek, az 
egyháztól semmiféle felhatalmazása, megbízása nem volt.

Az AEH gyorsan cselekedett. Sajnos a gyors állami köz
belépést -  minden valószínűség szerint -  annak a lelkésznek 
a tájékoztatása tette lehetővé, aki egyedül szavazott javas
latom el-nem-fogadására. Javaslatom megtételét követő na
pon távirati berendelésre, Válint János esperes, Erős Sándor 
lelkész társaságában, meg kellett jelennünk az ÁEH elnöké
nél. Utólag a még hivatalban lévő püspökömnek beszámol
tam az AEH elnökénél elhangzottakról. Beszámolóm alap
ján, emlékezetből került Ordass Lajos emlékiratába mindaz, 
amit ott olvasni lehet. A hosszú tárgyalásból álljon itt még a 
következő: Horváth János maga jelentette ki, hogy javasl
atom célja olyan köztiszteletben álló emberek egyházi elgán- 
csolása, mint amilyen Dezséry és Vető. Erre én kijelentettem, 
hogy az elnök által említett köztisztelet napvilágra kerülne 
és mindenkinek tudomsára juthatna, ha javaslatomat meg
valósítanák. Horváth János a színét változtatta mérgében és 
kijelentette: „Míg én e hivatalt betöltőm, maga még harango
zó sem lehet az egyházban!"

Az AEH durva terror-eszközökkel annak ellenére távolí
tott el Pilisről, hogy a gyülekezet küldöttsége előtt, amely a 
gyülekezet tagjainak aláírásával (2500 aláírással) érdekem
ben írt folyamodványt vitt magával, kijelentették, hogy figye
lembe veszik a beadványt, és megdicsérték őket szép kiállá
sukért...

Gerendás
Gerendáson szomorúan indult ottani életünk. Három 

gyermekkel érkeztünk a kis Békés megyei faluba 1958. szep
tember végén. 1959. február 10-én, egy hódmezővásárhelyi 
kórházban, Péter, mandula-műtét közben, altatásos halállal 
meghalt. Sokszor jutottak eszembe nyugtalanító kérdések: 
Műhiba volt? Akkor is így lett volna, ha mint pilisi lelkész fiát, 
Budapesten operálják? Végül is Isten kezéből fogadtuk a 
gyászt. Mikor kérdezték Pétertől, hogy mi leszel, ő mindég 
azt mondta: „Pap leszek!” Ezután is még sok koporsót kellett 
látnom. Péter koporsójának a látása volt a legnehezebb. Min
den későbbi temetésnél, amelyen szolgáltam, megjelent előt
tem Péter koporsója és így egy kicsit Péter is mindig beleszólt 
az igehirdetés megfogalmazásába. így is és más emlékeim 
miatt is, papom lett és maradt.

Gerendásra, a talán meglévő püspöki hivatali iratok ta 
núsága szerint Keveházi László lelkésszel cserélve kerültem. 
Jó megoldásnak tartottam Keveházi László Pilisre kerülését, 
kit már fiatalon jó igehirdetőnek ismertem és tudatában 
voltam annak, hogy néki semmi része nem volt abban, hogy 
engem a hatalom emberei Pilisről elüldöztek. Keveházi Lász
lót a csereeljárás során nem volt nehéz elfogadtatni. Édesapja 
egykor hitoktató lelkészként szolgált Pilisen és ő maga ige
hirdetőként is már ismert volt a gyülekezet előtt. Az én 
elfogadtatásom nehezebb volt Gerendáson. Nem ismertek. 
Egyesek gyanakodva kérdezték: Miért kellett neki a nagy 
gyülekezetből eljönni? Később tudtam meg, hogy amikor Me- 
kis Adám esperes előtt is felvettették a gyanakvó kérdést, így 
válaszolt: „Leendő papjuk, politikai üldözött!” Amikor az 
egyik erre megkérdezte: „Fasiszta volt?”, az esperes hogy 
teljesen tiszta vizet öntsön a pohárba, kijelentette: „Ordass 
püspököt támogatta, ezért került bajba, de mint papot nyu
godtan elfogadhatják.”

16 évet töltöttem Gerendáson. Ez alatt az idő alatt, -  
kihasználva a kis egyházak jobb lehetőségeit, kitartóan láto
gatva, mint a gyülekezeti tagjaival személyes kapcsolatot 
tartó lelkész - ,  szinte összeforrtam a gyülekezettel. Megta
pasztaltam a kis gyülekezetnek az előnyét a naggyal szem
ben: A „kicsiny nyáj” tagjaként jobban érezhető a Krisztus 
családjának a melege. Már Pilisen is, de Gerendáson mégin- 
kább életvalóság lett számomra is az élő Krisztus jelenléte. 
Róla soha nem szabadna úgy szólni,, mintha Ő csak 2000 
évvel ezelőtt élt és tanított volna, Ő a jelenvaló Isten, a 
VAGYOK, aki elmondhatja magáról: „Élek” (Jel. 1,18.), és

„Veletek vagyok” (Mt 28,20). Ő ma is végzi közöttünk pásztori 
munkáját, mint 2000 évvel ezeletőtt: szabadít, gyógyít, ví
gasztal,_egy szóval: pásztorol. Félve írom le, de leírom: Lát
tam az Ó csodáit (a Prológus szavával az O „dicsőségét). Azért 
félek, mert a Krisztus csodáinak híre alapján, a bibliai kortól 
napjainkig, az emberek mindég hajlamosak a téves következ
tetések levonására. Tény, hogy tudok néhány, orvosi véle
mény szerint, gyógyíthatatlan beteg meggyógyí tás áról, ált. 
vérmérgezéses, rákos, gutaütött talpraállításáról, akik Krisz
tus irgalmából gyógyultak meg. Ez nem azt jelenti, hogy csak 
az általam tapasztalt esetekben végzett a Feltámadott ilyen 
csodát. Ilyen gyógyulások bármely más keresztyén gyüleke
zetben történhetnek és történnek, esetleg úgy, hogy a gyüle
kezet lelkésze erről nem szerzett tudomást, ahogyan én sem 
tudtam meg mindent és te\je^ részletességgel nem ismerhet
tem meg mindazt, amit az Ur Jézus Krisztus a gyülekezet 
tagjaival cselekedett. A nem érzékelés a vakságunkból is 
adódik. Félelmetes: az élet megszokott módon folyó e mé- 
nyeiben, mennyire nem látjuk Isten gondoskodó segítését! 
Azt pl. készek vagyunk Isten háláraindító törődésének látni, 
hogy Illésnek az éhínség idején, a hollók hoztak eledelt, de pl. 
azt, hogy feleségünk bevásárolhatott és elkészíthette &z ebé
det, még az étkezés előtti imával sem köszönjük meg. Az is 
megtörténhet, ilyen csodák nyilvánosságra kerülésénél, hogy 
az emberek nem Megváltónkat dicsérik, hanem vagy a meg
gyógyult beteget, vagy lelkészét, emlegetve az ő, ma már 
ritka buzgóságukat. (Lásd Csel.3,12.) Mindebből nemcsak 
vallásos elbizakodottság, hanem még reménytelenség is fa
kadhat, mert egyesek úgy gondolják, velük ez nem történhe> 
meg, mert mi nem tudunk olyan igazán buzgók lenni. Ne 
felejtsük el azt sem, hogy az Úr Jézus nemcsak azzal segí thet 
rajtunk, hogy későbbre tolja halálunk óráját, hanem azzal s, 
és ezt a munkát mindig elvégzi, hogy felkészít a halálra.

Felejthetetlen számomra egy gerendási rákos Leteg halá
la előtti megtérése.

Mikor hallottam betegségéről és említettem a gyülekezet 
gondnoka előtt, hogy meglátogatom, ő le akart beszélni erről. 
Nem ok nélkül. Egyházát gyűlölő, papokat gúnyoló, retteg tt 
kuláküldöző, kommunista funkcionárius volt. Meglátogat
tam. Rövid beszélgetés után kijelentette, hogy úrvacso á 
akar venni, mert érzi halála közeledését és halála előtt meg 
akar békülni Istennel és az emberekkel. Később nővére 
mondta el, mi történt közvetlenül a látogatásra érkezésem 
előtt. A beteg aludt és álmában már a más-világon járt és egy 
kapu felé tartott. A kapu felett egy ablakból kiszólt valaki: 
„Mit keresel te itt?” ”Be szeretnék menni!” „Előbb egy szolgá
mat küldöm hozzád, minden attól függ, hogyan fogadod.’ 
Ekkor érintette az alvó beteg vállát a beteg nővére és megkér
dezte: „Bejöhet a lelkész?” „Várom” -  felelte.

Gerendáson -  bár a legszükségesebb megvolt -  nehezen 
éltünk. Kukorica-kapálástól a bérgépelésig mindent válla1 - 
tünk és minden nélkülözhetőt eladtunk hogy a családról 
gondoskodhassunk és gyermekeinket kitaníttathassuk. . e- 
rendási lelkészkedésünk utolsó négy évében anyagi helyze
tünk jobbra fordult. Feleségem az egyik helyi TSZ-ben titkár
női állást kapott és így együttes jövedelmünk nagyobb let 
mint később Kiskőrösön, ahol csak az én lelkészi fizetésemig 
éltünk évekig. Azt gondoltuk, egész életünket Gerendáson 
éljük le, amikor váratlanul Káldy Zoltán felhívatott magáh z 
és közölte, hogy elgondolása szerint én kerülök dr. Murányi 
György helyére, miután Kiskőrösön dr. Murányi György, be 
tegsége miatt nyugdíjazását kérte.

Kiskőrös
A gyülekezet nem simán fogadott el. Többen hangozta - 

ták, hogy fiatalabb papot szerettek volna (akkor 54 éver 
voltam), akadtak olyanok is, akik azért húzódoztak tőlem, 
mert Káldy pártfogoltját látták bennem. Az viszont tény, hogy 
14 éves ottani szolgálat után, 1988, május 23-án, úgy búcsúz
hattam el ettől a gyülekezettől, mint aki a gyülekezet egyi 
megbecsült lelkésze voltam. Helyénvaló itt -  Káldy Zoltánról 
is szó lévén -, hogy írjak vele való kapcsolatomról és. hogy 
milyennek láttam őt.

Kiskőrösön 1974. szeptember 29-én volt a beiktatásom. 
Az igehirdetést Káldy Zoltán tartotta Csel. 20,28 alapján 
Többek között ezt hirdette: „Lehet azt mondani, hogy a püs
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pök segített ide, lehet mondani, hogy a persbitérium, vagy a 
gyülekezet, a végső igazság az, hogy Isten akaratából lettél e 
gyülekezet lelkésze és ez legyen vígasztalásod, ha itteni mun
kád során nehéz órákat kell átélned”. Valóban most is így 
látom és megpróbltatásaim között ez volt a vigasztalásom: 
Istennek célja van Kiskőrösön velem. De nem felejthettem el, 
hogy Isten Káldy Zoltán útján gondoskodott úgy, hogy lelké- 
szi pályám utolsó 14 évében e nagy gyülekezet lelkésze le
gyek.

Annak idején, Ordass püspök másodszori eltávolítása 
után, Gerendásra helyezésemet egyházi részről Korén Emil 
végezte, püspöki hivatalban, 1958 nyarán, összefutottam 
Káldy Zoltánnal. Szívélyesn üdvözölt és többek között ezt 
mondta:„Nem biztos az, hogy el tudják intézni eltávolításodat 
Pilisről, de ha megtörténne, én majd kiemellek onnan, ahová 
helyeznek. Kiskőröst akkor, amikor Gerendáson anyagi kö
rülményeink is megoldódtak, azért vállaltam, mert Káldy 
kijelentette, hogy a rajtam esett igazságtalanságot szeretné 
meg-nem történtté tenni. Így Kiskőrösre juttatásom rehabili
tációnak volt tekinthető.

Káldy Zoltánt sokakkal együtt kiemelkedően jó igehirde
tőnek tartottam. Az sem csak az én véleméynem, hogy Káldy 
Zoltán mindig egyháza javára igyekezett munkálkodni, más 
kérdés, hogy ez sikerült-e neki minden esetben. Politikai, 
egyházpolitkai nézeteivel nem értettem egyet és nekem sem 
tetszett despotikus magatartása, a rá jellemző hirtelen ha
raggal lelkészek fejéhez vágott sértő szavai, lelkészi egzisz
tenciákat súlyosan sértő, gyülekezetekre is hátrányosan ki
ható intézkedései. Velem is voltak ütközései, legtöbbször úgy, 
hogy lelkésztársaim előtt szórta rám sértő szavait, bizonyos 
vendégigehirdetős meghívása, Győri János-Sámuel, akkor 
még s.lelkész, nem helyes irányítása, papi, „bázis” összejöve
telen való részvétel miatt.

Ezek mellett elmondhatom, hogy gyakran az ő szkján is 
kiszaladt olyan mondat amellyel elárulta, hogy ő sem érzi 
magáénak a népünkre kényszerített és egyházunkra is súlyo
san nehezedő idegen rendszert. Egy budapesti LMK-ősszejö- 
vetelen így fogalmazott: „Én elhiszem, hogy a Sz.U. valóban 
békét akar. Mivel is viselhetne háborút?! Talán azzal a gabo
nával, amit a Szovjetunió Amerikától vásárol?”

Bizalmas beszélgetésre, Káldy Zoltán és köztem, ritkán 
került sor. Egy-két alkalom mégis adódott pl. akkor, amikor 
Ponicsán Imre kollégám nyugdíjba vonulása utáni személyi 
kérdésekről kellett tárgyalnunk. Sajnos ilyenkor is tapasz
taltam, hogy közelében nem tudok szabadulni bizonyos szo
rongástól, félelemtől, de éreztem azt is, hogy ő is magányos
nak, árvának és fenyegetettnek érzi magát.

A kiskőrösi gyülekezetben, a lehetőséget kihasználva, jó 
munka folyt, és sok volt az igelúrdetési alkalom. Szinte auto
matikusan végeztük a sokféle szolgálatot: ősztől tavaszig a 
sok téli programot, az egész éven át is tartó, sokféle vasárnapi 
istentiszteletet (vasárnaponként 10-12 alkalom), téli időben 
a gyülekezet különféle csoportjait megmozgató teadél
utánokat, evangelizációkat tanyákon is, elvégeztük a renge
teg kazuálét is. Évente két csoportban átlagosan 100 konfir
mandust oktattunk és mindég tudtuk, hogy mindehhez keve
sen vagyunk. Kiskőrösön is fontos, de időt rabló 
kötelességként jutott osztályrészül a sok építkezés.

(Ez a feladat mindhárom helyen jelentkezett. Pilisen a 
felrobbantott tornyot és megrongált templomot, Gerendáson 
a vihartól megrongált templomot és máló vakolatával felújí
tást sürgető parókiát kellett újjáépíteni. Kiskőrösön is várt a 
renoválásra szorult templom és elodázhatatlan volt a három 
parókia felépítésének a feladata. (Végeztem a végzendőket 
úgy, hogy az ottani első 10 évemből 7 évig voltam ig.lelkész. 
Az elvégzett dolgokra nézve, búcsúz ásómkor, csak az Úr 
Jézus Krisztust dicsérhettem, mert tudatában vagyok an
nak, hogy emberi tulajdonságaim eredetileg ilyen feladatok 
végzésére nem tettek alkalmassá, de hálával tekintünk a 
gyülekezet Urára, aki ma is munkálkodik és akire nézve ma 
is reménységgel nézhetjük gyülekezeteinket és egész egyhá
zunkat, bár esendők és erőtlenek vagyunk.

Hogyan történt a továbbtanulás
1944-ben az összes hivatalos papír birtokomban volt ah

hoz, hogy 1944 őszén ösztöndíjasként Berlinben folytassam

tanulmányaimat. A háború mindent keresztülhúzott. Később 
Ordass püspök ösztöndíjasként Lundba akart kiküldeni. Fe
leséggel együtt nem mehettem, magánosán, félve attól, hogy 
végleg elszakadhatok családomtól, nem vállaltam. Arra a sok 
igehirdetői szolgálat állandóan figyelmeztetett, hogy a to
vábbképzésre szükségem van: hallanom kell az üzenetet, 
hogy tovább adhassam és valóban azt acíjam tovább, amit az 
egyház Ura ránkbízott.

D. Dr. Prőhle Károly professzoromtól a szigorlati, dogma
tikai dolgozat írásához ezt a címet kaptam: Jézus Krisztus 
műve, különös tekintettel Cári Heim Jesus de Weltvollender
c. könyvére.

Heimnek ez a német nyelven elolvasott könyve rendkívül 
mély benyomást tett rám. Máig meghatározó módon irányí
totta a figyelmemet Jézus halálára, mini válts ágműre és a 
keresztyén eszkatológiai reménységre. így e tárgykörben 
igyekeztem minél többet a már elolvasottakhoz hozzáolvasni. 
Mivel a magyar irodalom ehhez kevés segítséget ny ito tt, 
németül olvastam, E. Brunnertől, O. Cullmanntól. Mivel 
Heimet nagyon megszerettem elolvastam minden fellelhető 
könyvét, m^jd a felvetődött ifjabb kérdések tisztázására P. 
Althaust, H. Thielicket és érdeklődéssel, kijegyzetelve elol
vastam E. Stauffer ÚT-i teológiáját. így eléggé jól beolvastam 
magam a német nyelvbe, bár e nyelvet sohasem tudtam úgy 
megtanulni, mintha kint-tartózkodással élőben tanultam 
volna. Deák professzor tanácsára sokan megfogadtuk és vé
gezzük a Biblia naponkénti olvasását úgy, hogy egy év alatt 
mindég végigolvassuk az egész Szentírást. Most a Bilbia 48. 
végigolvasásánál tartok. Természetesen haszonnal olvasom a 
magyar nyelven is hozzáférhető teológiai irodalmat. Szívesen 
olvasom a magyar nyelvű szépirodalmat, sőt szórakoztató 
irodalmat is.

Hálával említem, hogy teológiánkon professzoraimtól 
nemcsak indítást kaptam a továbbtanulásra, hanem arra is, 
hogy egyházunk normái szerinti kritikával tudjak figyelni a 
könyvekre és megemésszem és a gyülekezet számára haszno
sítani tudjam a tanultakat.

Kik segítettek
Felsorolhatatlanul sokan vannak. Teológiára földim, Fe- 

renczy Zoltán indítására mentem és ott sok jó professzorom 
volt, akiknek tanácsaira most is emlékszem. Többen hangsú
lyozták, hogy a prédikációkra készülés nem megy könyörgés 
nélkül. Turóczy Zoltán lelkészevangelizációira mindig öröm
mel és nagy várakozással mentem. Tőle hallottam: Mindig 
korán kezeljétek a készülést, mert a prédikációknak érési 
idejük van! Budaker Oszkár professzorom is volt és sokat 
segített azzal, hogy járhattam  Sopronban bibliaóráira. Kar- 
ner Károly könyvei segítségével máig tanít. Kiemelkedően jó 
könyve az Isten igazsága, melyben a Római levelet magya
rázza...

Igen sokat kaptam munkatársaimtól, a közeli kollegák
tól, az egyházmegyében velem együtt munkálkodó lelkész
társaktól nemcsak felolvasott írásaikon keresztül, hanem a 
baráti beszélgetésekben is. Segítettek jobban megérteni vala
mit a Szentírásból, segítette gyülekezeti problémák megoldá
sához és gyakran a személyes terhek elhordozásában. Meg
jegyzem: kb. a 60-as évektől kezdve életünk rohanóbb és 
zaklatottabb lett és így észrevehetően kevesebb alkalom ma
radt a hosszabb testvéri beszélgetésekre. Mint az elszállt 
ifjúságra tudok csak visszagondolni azokra az időkre, amikor 
a testvérekkel órákon át beszélgethettünk, részletesen meg
vitatva a minket foglalkoztató kérdéseket. Emlékszem így a 
Szabó Gyulával tett hosszú sétáinkra a soproni Lővérekben, 
az egész délutánokat lefoglaló jószomszédi és baráti együttlé- 
tekre pilisi éveim alatt a Nyáregyházán lelkészkedő Lupták 
Gyulával és a Monoron lelkészkedő Muntag Andorral.

Mindig igazi hű segítőtársam volt és maradt a feleségem. 
Soha nem tett szemrehányást száműzetésünket okozó maga
tartásom miatt, nem panaszkodott, hogy a gyülekezet miatt 
hátrányt szenved a család. Nem egyszer egy-egy prédikációra 
készülés közben a vele való beszélgetés alatt világosodott 
meg előttem a lényeges üzenet. Mindig őszitne bírálóm volt. 
Megmondta: „Nagyon halk voltál.” „Fáradt voltál.” Elméle- 
ties volt!”
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Végszóként záró bizonyságtétel arról, hogy egyetlen
igazság van és halaszthatatlan feladat
Az embereknek, sokszor nekünk papoknak is, problémát 

jelent a keresztyénségen belüli, sőt az egyházon belüli plura
lizmus. Az egyes ember mindig a maga és csoportja vélekedé
sét tartja a legigazabbnak, vagy egyedül igaznak. Melyiknek 
higgyünk? Megtapasztaltam és megtanultam, hogy végső 
soron -  a sok irányzat ellenére -  csak kétféle vallás létezik. 
Az egyik az önmegváltó vallás. E szerint az embernek magá
nak kell minden nyomorúságával megküzdenie és még az 
isteni tökéletes világba is a maga igyekezetével és erejével 
kell az embernek lépcsőt és u tat építeni, hogy oda eljusson. A 
másik a megváltás vallása. E szerint a Megváltó Isten küzd 
értünk. Ő ment ki minden nyomorúságunkból. Csak Ő tanít
hat meg még anyi is, hogy mi az alapvető nyomorúság éle
tünkben. Csak Ő szabadít meg bűntől, haláltól, az ördög 
hatalmából, az által, akit egyetlen Megmentőnkként adott: 
az Úr Jézus Krisztus által. Egyetlen szabadítás van és ezért 
„egy a szükséges”!

Ebből következik, hogy teljesíteni kell az Úr missziói 
parancsát. E parancs miatt (Mt 28,20) -  határainkon túl és 
határainkon belül, adósaivá lettünk minden népnek. Hajla
mosak vagyunk arra, hogy e parancs teljesítését halogassuk 
(„Most erre nincs erő és lehetőség, -  talán később...”) vagy 
csak részben teljesítsük, de ennek teljesítése halaszthatatlan 
és elháríthatatlan. Aki önféltésből húzódik tőle, az életét is 
elveszítheti és elvétetik tőle az is, amije van. Az egyház Ura 
így bíztat: Ne félj kicsinké nyáj... Atyátok... néktek adja az 
országot!

Nagybocskai Vilmos

Alkalmi szolgálat - 
vagy misszió?
M álta 1991
Málta nevének hallatán a 

legtöbben a Lovagrendre, s a 
Szeretet- szolgálatra gondol
nak. Számomra e szép, szo
katlan külsejű és érdekes tar
talmú sziget ezentúl mást je
lent.

Ez év márciusában a Pri- 
son Fellowship International 
vendégeként jártam  e csöpp
nyi országban, amely többek 
közt arra büszke, hogy Pál 
apostol óta folyamatosan él 
itt az egyház, s mint ilyen az 
egyetlen azok között a gyüle
kezetek között, ahol Pál szolgálata jelentette a kezdetet.

A fogolyként, szabad lélekkel itt szolgáló apostol nyomát 
járva kerestük együtt kérdésünkre a választ: hogyan lehetne 
eredményesebb a börtönökben végzett keresztyén szolgá
lat. Pál személye és itt, bilincsben végzett munkája volt az 
apropó, hogy a Nemzetközi Börtön Társaság (közösség) idei 
európai konferenciáját e szigetre hívta össze.

A szervezet az Egyesült Államokban jött létre Charles 
W. Colson vezetésével. A tengerentúli munka azonban ha
marosan világméretűvé vált. Az évtizedek előtt csírájában 
indult közösség nemzetközi szövetséggé lett. Ma már min
den kontinensen működik -  felekezetre való tekintet nélkül. 
Bár ez a kifejezés egy tágölelésű közösséget jelent, mégis 
több résztvevővel együtt nagyon is az volt az érzésem, hogy 
zárt, a kívülről érkező, másként gondolkodó, vagy másként 
hívő embert nehezen fogadják el: a mozgalom -  legalábbis az 
európai rész -  kimondottan karizmatikus, a tradicionális

egyházakat felülről néző közösség.
A szervezet így túlzottan klerikálisnak nem mondható. 

Alkalmazottai nem lelkészek, s szervezők tagjainak java 
része önkéntes laikus munkás. A laikus szóval persze csíryán 
kell bánnunk, hiszen ezeket az embereket folyamatosan ké
pezik: konferenciákat tartanak, irodalmat bocsátanak ki, 
állandó információ-cserére van lehetőségük. A világszervezet 
nem finanszíroz -  azt a helyi közösségek, egyházak teszik -  
hanem elsősorban koordinál, tanácsot ad. A konferencia célja 
is ez volt. Információcsere, „taktikai megbeszélés”. S valóban 
hallhattunk sokféle élménybeszámolót a világ legkülönbö
zőbb börtöneiben végzett munkáról. Nem aktárok hálátlan 
vendég lenni, mégis el kell mondanom, hogy elég egysíkúak, 
sematikusak voltak ezek a beszámolók. Éppen úgy mint 
az igetanulmányok, ezek is elsősorban csodálatos megtéré
sekről beszéltek. (Én hiszek Isten életet megújító csodájá
ban, de végezve a börtön-szolgálatot, azt is tudom, hogy az 
nem diadalmenet -  minden esetben...) Két magyar lelkész, 
egy holland rk. pap, német evangélikus szakember, s talán 
még jelzés nélkül mások is: úgy ültek a sorok közt, hogy nem 
mindig érezhették: tekintettel vannak rájuk is. Mi nem 
tudtunk csodákról beszámolni, de még „kezdőnek” számító, 
lelkesen végzett munkánkról szóltunk. Számomra a legtöb
bet a személyes beszélgetések jelentették, ahol megérezhet
tük e munka szépségét, a hallatlan nagy tapasztalat ötletadó 
segítségét, s az összefogás lehetőségét.

A konferencia melléklehetőségekéntd?) azonban mara
dandó élmény volt az apostol lábnyomában járni, s a hely
színen (például a „hajótörés szigetén”) végiggondolni a rab
láncon is hatalmas, a hit szabadságát élő és átadó Pál szolgá
latát.

A nemzetközi közösség vezetősége érdeklődött a most 
nyiladozó magyar lehetőségek iránt. Szívesen adnának 
segítséget, elsőként úgy, hogy tájékoztatásra, eszmecserére 
találkoznának olyan magyar lelkészekkel és gyülekezeti 
munkásokkal, akik már, vagy ezután dolgoznak a börtön
misszióban.

Mit tanultam e Máltán töltött négy nap alatt?
Sok mindent. Negatíve és pozitíve egyaránt. Megtanul

tam értékelni azt, mit jelent városomban, Szekszárdon, hogy 
ezt a szolgálatot ökumenikus közösségben végezzük. Nem 
egymást térítve, hanem munkánkat koordinálva, egymást 
segítve. S óvom a magyar börtönmissziót attól, hogy egy 
csoport, egy karizmatikus közösség, vagy bármely felekezet 
kisajátítsa. Nem mi, hanem, azok látnák a kárát, akikért 
e munkát végezzük. I tt is igaz -  ki-ki a saját színével szolgál
hat és gazdagíthatja a nagy egészet.

Megtanultam, hogy ezt a munkát szívósan, csak követke
zetesen lehet végezni, s nem ad hoc jelleggel. Lenyűgöző volt 
az a leleményesség és szervezettség, amivel célratörően 
végzik ezt a szolgálatot sokan szerte e világban. Megtanul
tam, hogy az egyháznak ez a szolgálata sem kell, hogy 
elklerikalizálódjon. Keresnünk, s találnunk kell embereket, 
akik jó segítséget jelenthetnek e munkában (netán jobban 
végzik mint mi lelkészek).

A börtön-misszió még nagyon gyermekcipőben van Ma
gyarországon. Ez tény. De nem kell a nulláról kezdenünk. 
Vannak testvérek szép számmal a világon, akik eredmé
nyekkel, metódusokkal, ötletekkel segíthetnek. Nyúljunk 
bátran e segítő kezekért.

Ez azonban azt is jelenti, hogy a helyi adaptáció munká
já t nekünk kell elvégezni. Jó lenne ezt a munkaágat is 
színvonalasan végezni, s nem csak kipipálni a kötelességek 
sorában.

APrison Fellowship International emblémája az ézsaiási 
mondatot idézi: „A megrepedt nádat nem töri el...” Kulcs-kér
dés ez a mai társadalmunkban: meg tudunk-e menteni 
félrecsúszott embereket? Emberek megmaradnak-e ve
szélynek, vagy társsá válnak, emberekké, kreatív lényekké? 
E területen nincs munkanélküliség -  csak munkaerőhiány. S 
hogy legyen elég szolga, aki színvonalasan végzi feladatát, 
tanulni és tanítani kell. Akár külső segítséggel is.

ifj. Hafenscher Károly
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Tanít az egyháztörténet

“Én pedig a legtöbb esetben 
tehetetlen voltam”

Kapi Béla állásfoglalása a zsidókérdésben
Kapi Béla 1937-1948 között az evangélikus egyház 
rangidős, lelkimunkát irányító püspöke volt. A címül 
választott idézet kéziratban levő visszaemlékezéséből 
való. Visszatekintve 1944 tavaszának-nyarának szomo
rú eseményeire, jellemzi úgy lehetőségeit, helyzetét, 
hogy a zsidóüldözés idején, a hozzáfordulók bajainak 
orvoslásában „a legtöbb esetben tehetetlen” vo lt

Napjainkban a hallgatás falát egyre 
több újság, folyóirat töri át, s fordul XX. 
százam történelmünk egyik legször
nyűbb tragédiája, a zsidóüldözés felé. Az 
egyházak történelme szempontjából is 
fontos, hogy minél tisztábban lássuk az 
eseményeket Az egyházak, egyházveze
tők szerepének, tevékenységének megíté
lésében a politikai célból kialakított klisék 
helyét, a dokumentumok közlésének, 
elemzésének kell átvenni. Ezek alapján 
lehet hiteles következtetéseket levonni: 
mit tettek, mit nem tettek az egyházak és 
vezetőik az embertelenség megakadályo
zása érdekében.

Mi Kapi Béla állásfoglalását, tevé
kenységét tesszük vizsgálat tárgyává. 
Természetesnek tartjuk, e rövid dolgozat 
nem alkalmas arra, hogy a maga teljessé
gében, bonyolultságában bemutassuk az 
eseményeket, csak néhány, általunk fon
tosnak tartott kérdésre térünk ki. Azon
ban úgy véljük, ez is alkalmas annak a 
szimpufikált képnek a megkérdőjelezésé
re, ami Kapi Béláról, és ezzel együtt az 
evangélikus egyházról kialakult

A két nagy protestáns felekezet -  re
formátus és evangélikus -  vezetői általá
ban közösen léptek fel a mindkét egyházat 
érintő kérdésekben. A magyar protestan
tizmus ekkor legnagyobb hatású vezetője 
Ravasz László volt, aki egyháza súlya és 
kiváló képességei folytán tett szert erre a 
szerepre. Kapi Béla nagyra tartotta, sze
rette Ravasz Lászlót, személyében a ma
gyar protestantizmus első számú vezető
jét tisztelte. Megnyilatkozásait úgy minő
sítette, mint aki a protestáns felekezetek 
hangját szólaltatja meg. Ebből követke
zik, hogy amikor az evangélikus egyház 
és Kapi Béla szerepét vizsgáljuk, akkor 
érintenünk kell a református egyház és 1 2 1 2

Ravasz püspök tevékenységét is.
A magyar protestáns felekezetek zsi

dókérdésben tanúsított magatartása, az 
üldözöttek mentésében való részvételük, 
mentesítésük érdekében írt beadványaik 
jórészt ismeretlenek a széles nyüvános- 
ság előtt Néhány szervezet, exponált sze
mély tevékenységét ismerjük csak.

A genocídium égő sebe volt az egyhá
zaknak. Kapi Béla tíz évvel a szörnyűsé
gek után is érzelmi felindultsággal emlé
kezett vissza az eseményekre. Az emberi
ség örök szégyenének tartotta a 
zsidóüldözést Okait abban vélte felfe
dezni, hogy az „Isten nélküli sátáni lélek 
vaksággal verte akkoriban sokak lelkét 
látását érzését akaratát és cselekvő ere
jét. A borzalmas tragédiákat termelő or
szágok, köztük mi magunk is politikai és 
lelki kényszerítés alatt álltunk." Ezeknek 
az okoknak a feltárásával Kapi püspök 
nem mentséget keresett egyháza és a ma
ga számára, hanem az események ma
gyarázatát kutatva jutott erre a megálla
pításra. Aszömyűségek okainak feltárása 
után határozottan meg is fogalmazta: „Ez 
azonban magyarázat csupán és nem 
mentség."

Úgy véljük, amikor a XX. századi ma
gyar történelem egyik legfájóbb sebét, és 
ebben az egyházak felelősségét, vagy 
egyik püspök állásfoglalását vizsgáljuk, 
két részre kell választanunk az esemé
nyeket: a népirtás előtti és utáni időszakra. 
Az 1944 márciusa után bekövetkezett 
szörnyűségek fényében nem értelmez
hetjük az egyházvezetők 1944 előtti ma
gatartását, azt a lépésüket, hogy megsza
vazták az un. I. és II. zsidótörvényt.

Tény: az egyházvezetők viszonya 
ambivalens volt a zsidósághoz. Az ambi
valens viszony alapja egyrészt abban ke

resendő, hogy a kereszténység taláján áll
va formálták nézeteiket a zsidóságról, 
másrészt a kor társadalmi, politikai, gaz
dasági körülményei determinálták a hoz
zájuk fűződő viszonyukat. Zsidó-bűnök
ről beszéltek, ellenérzéssel szemlélték tér
nyerésüket az élet különböző területein, 
ugyanakkor a megkeresztelkedett és egy
háztag zsidókeresztény egyéneket, az 
egyház integráns, egyenjogú tagjainak te
kintették, akik az egyházi hierarchia kü
lönböző szintjein vezető szerephez is jut
hattak.

Az ambivalens viszonyra magyará
zatot találhatunk még a nemzetközi poli
tikai élet alakulásában, az országban 
uralkodó íelekezetközi helyzetben, a tár
sadalmat két szélsőség feléi -  fasizmus és 
kommunizmus -  ért kihívásokban 
Mindezek -  az egyházakra háruló nyo
mással párosulva -  a keresztyén Magyar- 
ország víziójának talaján álló feleke
zetekben bénultságot eredményeztek 
azokkal a döntésekkel -  lásd pl. zsidótör
vények -  szemben, amelyek ezt a víziót 
erősítették.

De bármit is tartogatott a jövő, a har
mincas évek végén az I. és II. zsidótör
vény megszavazása idején szó sem volt a 
zsidóság fizikai megsemmisítéséről, az 
egyházvezetők legszörnyűbb álmában 
sem derengett fél a szomorú vég. Sajnos, 
1945 után gyakorlatilag a bekövetkezett 
népirtás szerves előjátékaként kezelték a 
zsidótörvények egyházi megszavazását, 
ami akadályozta az egyházak Szerepének 
történelmileg hiteles bemutatását.A püspök szerepének reális értékel-

lését szinte napjainkig nehezít i  hogy 
megszavazták -  ilyen-olyan  ok miatt, a 
kisebbik rosszat látva benne, de a genocí
dium közeli és távoli rémét nemis sejtve 
-  a zsidóságot sújtó törvényeket Ennek 
vitathatatlanul súlyos az. erkölcssi lerhe, 
ami szinte teljesen elfedte, hogy az .em
bertelenséget egyértelművé válása ide
jén, de még az események mögött a geno
cídiumot nem látva, feszítéseket tettek 
az egyházvezetők a hátrányok enyhítésé
re. Azonban ezek a lépések, már jórészt a 
színfalak mögött történtek, a nyilvános
ság erről nem, vagy alig értesült

Kapi Béla is az alá a megítélés alá

1 U.o. 1225-1234. old.
2 IQ. Kapi Béliné: D.Kapi Béla evangélikus püspök és a zsidókérdés. Kézirat 48.old. A kézirat egy példánya birtokomban van. Lásd még: Kapi Béla: 

Lámpás az oltár zsámolyán, im. 828. old.
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esett, hogy a felsőházi szereplésével e- 
lősegítette az erkölcsi lazulást, későn tör
ténő eszmélésével hozzájárult, hogy sok 
százezer honfitársunkat haláltáborokba 
szállítsák és ott megsemmisítsék.

Tény: az egyházvezetők megszavaz
ták az un. I. és II. zsidótörvényt. Azonban 
ez, az egyházak gondolkodásának véde
kezési mechanizmusában, bizonyos érte
lemben, beálló bénultság -  amit a keresz
tény Magyarország víziója okozott -, 
vagy a „gondolkodás elferdülése" -  aho
gyan Gönczy M a vésztői református lel
kész egyháza magatartását jellemezte -  
ellenére sem történt belső vívódás, ko
moly ellenvélemény megfogalmazása, 
vita nélkül Az igen szavazat nem volt 
kritikátlan igen. Kapi Béla a törvé
nyekkel szembeni fenntartásairól, ellen
véleményéről egyházkerülete lelkészeit 
is tájékoztatta.

1939. január 6-án -  vízkereszt napján 
-  kiadott körlevelében azokról a negatí
vumokról írt, amelyek a második tör
vénytervezetben vannak. Szerinte leg
főbb hibája, hogy „olyan rendelkezéseket 
is tartalmaz, amelyekből hiányzik a ke
resztyénség igazi lelke." Elsősorban azt 
kifogásolta, „hogy az emberek keresz- 
tyénségének elismeréséről az állam hatá
roz. Egyesek keresztségét elismeri, máso
két megtagadja." 3 4 3 4 5 6 7

Az un. I. és II. zsidótörvénnyel szem
ben csak ellenérzéseit fogalmazta meg a 
püspök, de 1941-ben már határozottan 
fellépett az un. III. zsidótörvénnyel szem
ben 1941. július 18-án elhangzott beszé
dében visszautasította a törvényjavasla
tot, mert azt összeegyeztethetetlennek 
tartotta hitvallásával Sőt úgy ítélte meg, 
hogy a korlátozza az egyház jogát és sérti 
a nemzeti gondolatot is.6 7

Kapi Béla megjegyzései, amelyeket a 
törvénytervezet 9. paragrafushoz fűzött, 
egyértelműen bizonyítják, hogy a javasla
tot mélyen sértőnek tartotta az egyházra 
és a hívőkre egyaránt Ennek illusztrálá
sára néhány megjegyzését közöljük: „az 
áll(am) törv(ényei) szerint kötött házassá
gokat ma törv(ényi)leg, jogilag lerontja-  
megrabolja a gyermekeket -  visszakény- 
szeríti őket az elhagyótt-és idegen körbe... 
ellenkezik a ker(esztyén)ség szeHemévei, 
résütés a magyar állam keresztyén) szel
lemén.. 6. bekezdés rettenetes: a zsidó
nak minősülőnek utóda mindig zsidónak 
számít..."

A püspök feljegyzéseiből arra is ma

gyarázatot kapunk, hogy az előző két tör
vényt miért fogadta el, és miért utasítja 
vissza ezt. „Amint az előző zsidó- 
törv(ények)nél a keresztség szentsége" 
volt az ütközőpont, „úgy itt a házasság; 
ott lehetett megoldást látni abban, hogy a 
ker(esztyé)nek elismerését az állam és az 
egyház különbözőképpen ítélheti meg: itt 
olyan életkörről, az életbe benyúlásról 
van szó, ami ezt az elválasztást lehetet
lenné teszi..."

Kapi püspöknek írt levelekből egyér
telműen kitűnik, hogy felsőházi szereplé
sét az egyháztagság különbözőképpen 
ítélte meg. Voltak, akik megnyugvással 
vették. Egy miskolci aggódó édesanya az 
Isten áldását kérte a püspökre beszédei
ért De olvashatunk olyan leveleket is, 
amelyekből Kapi Béla elleni tehetetlen 
dühroham olvasható ki. Egy felvidéki fér
fi a püspököt -  per tangentem -  csak 
„szarvasmarha"-ként jellemezte. Majd 
azt írta: „Még egy falusi paraszt is, ha faj 
vadászkutyáját meg...-a egy komondor, 
kivégzi azt, de legjobb esetben is kölykeit 
megöli. Ezek azok az isteni törvények 
maga vaddisznó. Azt hiszem, megért." 8 9 10 11 
Ebből is látszik, hogy a zsidótörvények
kel szembeni állásfoglalások során, igen 
szűk volt az a mesgye, amelyen az egy
házvezetők járhattak, anélkül, hogy az 
egyháztagság egy meghatározott körével 
szembe ne kerüljenek.

1944. március 19-e után felgyorsultak, 
ill. más pályára kerültek az események. A 
zsidóságnak nemcsak megélhetési lehe
tőségeit, emberi jogait korlátozták, ha
nem puszta fizikai léte is veszélybe ke
rült. Azonban ekkor még az események 
valódi tartalmáról az egyházvezetők mit 
sem sejtettek. Hogy mennyire nem voltak 
tisztában-sem itthon, sem külföldön-az
események valódi tartalmával, ezt igen 
jól szemlélteti Karsai László, a Kritika 
1990. májusi számában közölt cikkében.9 10 11 12 13 14 15 
A „végső megoldás" az emberi értelem
mel oly ellentétes, annyira megdöbbentő 
volt, hogy még akkor is nehéz volt elhin
ni, amikor egyértelmű és -  azóta tudjuk -  
hiteles dokumentum (Auschwitzi jegy
zőkönyv) áüt az egyházvezetők rendel
kezésére. Éliás József közvetlenül a német 
megszállás után figyelmeztette a püspö
köket a zsidóság várható sorsára. Révész 
Imre az Éliás által vázolt perspektívát 
egyszerűen őrültségnek tartotta.1 Ra
vasz László is úgy emlékezett vissza, 
hogy: Sokáig nem vettük észre, hová ve

zet ez az út, s ha mondta valaki, sokáig 
nem hittük."

1945 után komoly viták zajlottak ar
ról, hogy az egyházak vezetői 1944-ben 
„sorsukra hagyták-e az üldözötteket." 
Amikor a magyar társadalom egy jelen
tős rétegét ért embertelenségről hallunk, 
akkor önkéntelenül megfogalmazzuk 
magunkban a kérdést: ki segített, mit tet
tek az egyházak az üldözöttek érdeké
ben?12 13 14 15 Most Kapi Béla tevékenységét 
vizsgálva kell megfogalmaznunk ezt

Levéltári és részben publikált doku
mentumok alapján állíthatjuk, nem állt 
némán, hallgatásával nem támogatta a 
kormányt Lehetőségei ismeretében, a 
korlátokat is látva -  igaz nem a nyilvános
ság fórumait felhasználva -, próbálta 
menteni az egyháza körébe tartozókat, 
fellépésével általánosságban is elítélte a 
kegyetlenségeket

A Sztójay-kormány sorozatos korlá
tozó intézkedései hatására Radvánszky 
Albert egyetemes felügyelővel közösen, 
április Sén, levélben interveniáltak az 
evangélikus vallású zsidóság érdekében 
Határozottan kérték a diszkriminatív lé
pések megszüntetését

Április 16-án elkezdődött Kárpátalja 
és Észa kkelet-Magyarország zsidó lakos
ságának gettóba gyűjtése.1’  A tényt Tu- 
róczy Zoltán ismertette Kapi Bélával. Erre 
ő levélben fordult Radvánszky egyete
mes felügyelőhöz, s kérte, hogy az egy
ház vezetése tiltakozzon „a zsidók és zsi
dó származású keresztyének gettóba tele
pítése" ellen Véleménye: „Bármilyen 
nehéz és kényes legyen is ezen kérdések
ben a folytatólagos megszólalás, egyhá
zunknak tartozunk ezen köteles
ségteljesítéssel, mert a néma hallgatás sú
lyos felelősséget hárítana reánk." 5 

Május 15-én, 26-án sűrűsödtek az ese
mények. Előbb Ravasz Lászlóval tárgyalt 
Kapi Béla, majd a püspöki kart hívta egy
be, és a zsidókérdéssel kapcsolatos ügye
ket tárgyalták meg. 26-án megfogalmazta 
Radványszky Alberttel, az egyház elnök
sége nevében, a miniszterelnöknek cím
zett beadványt Ekkor már minden bi
zonnyal ismerték az Auschwitzi jegyző
könyvet Éliás József visszaemlékezése 
szerint, május első felében adta át azt az 
egyházvezetőknek. Protestáns részről 
Ravasz László és Raffay Sándor püspök 
kapta meg. Felvetődhet a kérdés: miért 
nem a rangidős püspöknek, Kapi Bélá
nak juttatta el a jegyzőkönyvet Éliás Jó-

3 Kapi püspökre és korára emlékezünk. Evangélikus Élet, 1979. július 29.
4 Kapi Béla: Lámpás az oltár zsámolyán, im. 795. old. Lásd még: Gergely Jend: A katolikus püspöki kar és a konvertlták mentése. (Dokumentumok). 

Történelmi Szemle, 1984. 4. sz. 580. old.: Fürj Zoltán: Gönczy béla és folyóirata a harmincas években. Békési Élet, 1985.2. sz. 173. old.
5 A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Levéltára (Továbbiakban: EOL) Dunántúli Egyházkerület anyaga. Püspöki körlevelek. Vl/938-939.
6 Ifj. Kapi Béláné: D.Kapi Béla evangélikus püspök és a zsidókérdés, i.m. 91.old.
7 Kapi Béla feljegyzései a zsidókérdés felsőházi tárgyalása során, számnélküli vegyes irat, amely a Kapi-család jóvoltából birtokomban van.
8 Ifj.Kapi Béláné: D.Kapi Béla evangélikus püspök és a zsidókérdés, im. 76-78. old.
9 Karsai László: Történészek vitái a Holocaustról. Kritika. 1990.5. sz. 32. old.
10 Szenes Sándor Befejezetlen múlt. Keresztények és zsidók, sorsok.Budapest, 1986.56-57. old.
11 Ravasz László: Válogatott Írások 1945-1968. Szerkesztette: a bevezetőt Irta és a jegyzeteket összeállította Bárczay Gyula. Az Európai Protestáns 

Magyar Szabadegyetem (Bem) kiadása, 1988.356. old.
12 V.ö. Karsai László: Történészek vitái a Holocaustról, im. 31. old.
13 EÖL. Egyházegyetem iratai 787/1944.
14 Randolph L. Braham: A magyar Holocaust. Budapest, 1988. II. k. 508. old.
15 EOL. Egyházegyetem iratai 951/1944.
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zsef. Kapi püspök székhelye Győr, nyil
vánvaló ezzel és Éliás Kemény Lajoshoz 
(ő viszi a jegyzőkönyvet Raffay püspök
nek) fűződő személyes kapcsolatával ma
gyarázható, hogy a jegyzőkönyvet nem 
Kapi Béla kapta meg. Kapi püspök nem 
tesz említést visszaemlékezésében a jegy
zőkönyvről, de nyilvánvaló: mind ő, 
mind Radványszky egyetemes felügyelő 
ismerte annak tartalmát. Ennek követ
keztében -  a korábbiakhoz képest -  hang
juk sokkal kritikusabb.

Határozottan elítélték a zsidóság get
tóba kényeszerítését, úgy vélekedtek, 
„hogy a keresztyén társadalomnak a rég
múltban tett ilyen intézkedése, amellyel 
már szakított, többé fel nem újítható". S a 
következőképpen tiltakoztak a deportá
lások ellen: „Az egyház parancsa köteles
ségünkké teszi, hogy rámutassunk még 
egy körülményre, amely ma talán még 
csak sejtés, jobban mondva aggodalom, 
nevezetesen arra, mintha előkészületben 
állna zsidóknak és ezek sorában a ké
rész tség szentségében részesült, és zsi
dóknak minősülő keresztyén hitű egyé
neknek is az ország határain belül való 
elkülönítésén felül az ország határain kí
vülre való kitelepítést is."

Fel kell tennünk -  Karsai Lászlótól 
„kölcsönvéve" -  azt a kérdést is: „mit te
hettek volna még...?" A válasz: sokat. És 
azt is le kell írnunk, hogy az egyházveze
tők fáradhatatlanul tevékenykedtek a 
hátrányok enyhítésében. Ez azonban 
nem kulminált a keresztyénség közös és 
nyilvános tiltakozásában, a kormány te
vékenységének ünnepélyes elítélésében. 
Különböző okok miatt csak a színfalak 
mögötti tiltakozásokig jutottak el, és a ke
resztyénség egységes fellépése helyett a 
történelmi egyházak külön-külön, illetve 
a református és evangélikus egyház 
együtt emelte fel szavát az üldözöttek ér
dekében. De még mielőtt ennek okait 
boncolgatnánk, egy fontos kérdésre ki 
kell térnünk.

Többször hangzott el, néha vádként, 
néha vádlóan, hogy az egyházak csak a 
keresztyén zsidók érdekében emelték fel 
szavukat, és az áttérni szándékozók meg- 
keresztelése útjába gátakat állítottak.

Az egyházaknak ez az álláspontja

több okra vezethető vissza. Kapi Béla sze
rint feszültség volt az izrealita felekezet és 
a keresztyén egyházak tagjai között „A 
gettó felállításakor... a zsidók általános 
védelmét szorgalmaztuk. Keserű tapasz
talatok azonban rávittek arra, hogy most 
a zsidókból lett keresztyének érdekeit vé
delemezzük, mert áttérésük miatt a zsi
dók részéről sok kellemetlenségnek vol
tak kitéve."

Azt is látnunk kell, hogy az üldözések 
általános elítélésén túl, a magyarországi fe- 
lekezetközi helyzetben csak a keresztyén 
egyházak tagjaira terjedt ki az egyházve
zetés illetékességi köre. Az áttérések kor
látozásának magyarázatát szintén a ma
gyar felekezetközi helyzetben találjuk 
meg. Tény, Kapi Béla utasításaiban ko
moly feltételekhez kötötte az áttéréseket, 
melyben féléven keresztül, 60 órás, elmé
lyült, folyamatos oktatás szerepelt Tan
anyagként pedig a konfirmáció anyaga 
volt meghatározva. Kapi püspök szerette 
volna egyházát megóvni az anyagi ha
szonszerzés, az emberhalászat gyanújá
tól. Ezért egyházkerületében a tanítás tel
jesen díjtalan volt.16 17 18 19 20 Lelkészeit pedig uta
sította: „Maradjon távol tőlünk az 
emberhalászat gyanúja."

Az áttérések szigorú feltételekéhez 
való kötése, 1938-ban és 1944-ben is, azt a 
célt szolgálta, hogy csak azokat fogadják 
be az egyház kötelékébe, „kik az élő 
Krisztusnak hozzák az egyetlen, drága, 
igazi ajándékot az üdvözítő kegyelmet 
kereső lelket." 16 17 18 19 20 21  22 23 24

Ha valaki nem ismeri az események 
hátterét, nem látja, hogy az áttérés nemSentett oltalmat, akkor Kapi Béla egy- 

zvédelmének ezt a formáját könnyen 
cinikusnak minősítheti. A kormány nem 
felekezeti alapon hozta döntéseit, így az 
áttérések ritka kivételtől eltekintve nem 
jelenthettek oltalmat. Kapi Béla a kor
mánynál történő interveniálására a mi
niszterelnök közölte: „a zsidókérdést a 
kormány faji és nem vallási problémának 
tekinti. A keresztyénség felvételének lelki 
hatásait a kormány elismeri ugyan, meg
jegyzi azonban, hogy az áttéréseknél sok, 
külsőségben kimerülő visszaélés történt, 
melyek a lelki hatást nem teszik valószí
nűvé."

A miniszterelnök gondolatmenetéből 
és a deportálások alapjául szolgáló 1941. 
évi XV.tc. szelleméből következett, hogy a 
már évtizedekkel korábban felekezetet 
változtatók sem mentesültek -  legalábbis 
vidéken -  a szomorú következmények 
alól. A kormány hivatalos és félhivatalos 
utasításaiból azt a következtetést vonta le 
az egyházvezetés, hogy csak azok mente
sülnek, akiknek szülei „már a házasság- 
kötés előtt" áttértek „a keresztyén vallás
ra." Egy lelkész visszaemlékezéséből 
értesülünk arról, hogy a deportálások le
állítása után, konspirációs körülmények 
között, Kapi Béla tudtával, engedélyével 
megkeresztelt egy embert, aki a kereszte
lés következtében megmenekült.2

Végül, de nem utolsó sorban, azt sem 
hallgathatjuk el, hogy az izraelita feleke
zet vezetői sem nézték jó szemmel az át
téréseket Ugyan még 1939-ben, de a bu
dapesti hitközség tiltakozott „a keresz
tyén egyházak ama eljárása ellen, hogy 
hitközségük tagjait mind tömegesebben 
megkereszteljék és ezzel a hitközséget 
most már mind gyorsabb és gyorsabb 
ütemben meggyengítsék. Az izraelita hit
község ezt az eljárást félekezetére a legsérelme
sebbnek tartja, ezt áltéli és ellene a legerélye
sebben tiltakozik." 25  26 27

Kapi püspök nyugdíjas éveiben fele- 
kezete történelmével foglalkozó két na
gyobb lélegzetű munkájában központi 
kérdésként vizsgálta egyháza zsidókér
désben kialakított álláspontját. Kereste, 
kutatta az okokat, melyek a szomorú vég
kifejlethez vezettek. Végülis, úgy ítélte 
meg, hogy „A mindjobban erősödő anti
szemitizmus megfékezése majdnem le
hetetlennek mutatkozott. Belső politikai 
helyzetünk táplálta azt, a német fasizmus 
pedig állandóan szította lángját, vele 
szemben egyesített erőket nem tudott ál
lítani a magyarság. Ezen alkalommal is 
megbosszulta magát a keresztyén széthú
zás. Ha a keresztyén vallások tudtak vol
na egyek lenni, az antiszemitizmus egyet
len fegyverét a keresztyén szembenállást 
illetőleg, akkor talán sikerült volna több 
ezer zsidó életét megmenteni, s megmen
teni a nemzetet és országot a bekövetke- 
zett zsidóüldözés szégyenétől."

A püspök az antiszemitizmus, az em-

16 Szenes Sándor Befejezetlen múlt. Keresztények és zsidók, sorsok. Budapest, 1986.58-62. old.
17 EOL Egyházegyetem iratai 1074/1944.
18 Kapi Béla: Lámpás az oltár zsámolyán, im. 803. old.
19 EOL Dunántúli Egyházkerület anyaga. Püspöki körlevelek VI/943-944.
20 U.o. Vl/938-939. (Kapi Béla szerette volna megakadályozni, hogy egyházkerületében ugyanaz előfordulhasson, mint Budapesten, ahol „százával 

keresztelték meg ókét, éspedig komolynak mondható előkészítés nélkül és rendkívül súlyos Üzletszerű anyagi részesedés mellett.” Kapi Béla: Lámpás 
az oltár zsámolyáy, im. 794. old.)

21 EOL Dunántúli egyházkerület anyaga. Püspöki körlevelek VI/943-944.
22 D.Kapi Béla: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület 50 éves története (Gyurácz Ferenc, Kapi Béla) kézirat, 633. old. Nyilvánvaló, hogy Sztójay a 

budapesti tömeges keresztelésekre utalt... Olyan nagy volt az igény a keresztelésekre, hogy Raffay Sándor püspök a Budapesti Szlovák Egyház 
székházát jelölte a Zsidómissziói munka központjának. Lásd: Ferenczy Zoltán: Zsidókból lett keresztyének Magyarországon. Lelkipásztor, 19910.
11.sz. 352.old.

23 EOL. Egyházegyetem iratai 1074/1944. Kapi Béla visszaemlékezésében azt írta, hgoy „Különösen a zsidók összeszedésében nyilatkozott meg a 
gonoszindulatú rosszakarat. Olyanokat is összeszedtek, gettóba hajtottak és elszállítottak, akiket egészen nyugodtan mentesíthetett volna a politikai 
hatóság”. Kapi Béla: Lámpás az oltár zsámolyán, im 823. old. Lásd még: Pesti Hírlap, 1944. március 31.

24 Ifj. Kapi Béláné: D.KapiBéla evangélikus püspök és a zsidókérdés, im. 89-90.old.
25 EOL Egyházegyetem iratai 101/11939.
26 Lámpás az oltár zsámolyán, im. passim. -  A Dunántúli evangélikus egyházkerület 50 éves története, im. passim.
27 Ifj.Kapi Béláné: D.Kapi Béla evangélikus püspök és a zsidókérdés, im. 54.old.

220



bertelenség egyetlen ellenszerét a keresz
tyénig egységes fellépésében látta. Ő és 
győri katolikus püspöktársa, Apor Vil
mos kapcsolatában a keresztyén „egy
ség" megvalósulását fedezhetjük fel. Tár
gyalásaikról, intézkedéseikről tájékoz
tatták egymást, a kormánynak címzett 
beadványaikat eljuttatták egymáshoz.

A keresztyénig közös fellépésének 
kezdeményezésében a protestánsok jár
tak elől, de a katolikus egyházban is, az 
egyéni kezdeményezések sikertelenségé
nek hatására, egyre többen álltak a nyil
vános és közös tiltakozás gondolata mel
lé.2 Serédi hercegprímás azonban elzár
kózott ettől, ami „nem az ügy iránti meg 
nem értéséből fakadt, hanem mint mód
szert nem tartotta célravezetőnek. Jogászi 
és diplomata jellemének jobban megfelel
tek a közvetlen tárgyalások, egyezkedé
sek és kompromisszum-keresések." 28 

A két nagy protestáns felekezet veze
tői az üldözések első pillanatától kezdve 
egyeztették akcióikat, május 25-én pedig 
Ravasz püspök leányfalui házában közös 
protestáns püspöki „értekezletet" tartot
tak. Ezen ugyan csak néhányan vettek 
részt, „de -  ahogyan Kapi Béla írta -  szí
vükben az evangélium lelkiismerete be
szélt" 1 Itt és ekkor határoztak arról, 
hogy a protestáns püspöki kar memoran
dumba foglalja „aggodalmait kéréseit, 
követeléseit és határozott alakban tiltako
zik minden emberiden üldözés, deportá
lás és emberek eltüntetése ellen." 37

A memorandum előkészületeiről azt 
a megjegyzést tette Kapi Béla visszaemlé
kezésében, hogy: „Nehezen létrejött püs
pöki memorandum". Az elkészített ter
vezetet futárok vitték a püspöki székhe
lyekre. Napok múlva egyeztették „az 
írásokat, végre megtörtént az aláírás. De 
még az utolsó nap is bizonytalan volt, 
hogy mindegyik püspök hajlandó-e a 
memorandumot aláírni. Izgalmas napok 
és éjszakák voltak." 33 

Az aláírások összesítését június 20-án 
végezte a két egyház vezetése Ravasz 
püspök irodájában. Református részről 
Ravasz László és Balogh Jenő, evangé
likus részről pedig Kapi Béla és Rad- 
vánszky Albert végezte az összesítés 
munkáját A memorandumot másnap 
megküldték, ill. 23-án egyházi küldöttség 
által ünnepélyesen adták át Sztójay Dö
mének.

A memorandumban egyértelmű fi
gyelmeztetést fogalmaztak meg a minisz
terelnöknek, ha érvénytelen lesz a tiltako
zásuk, ha nem történik határozott intéz

kedés az atrocitások megszüntetésére, 
akkor közös nyilvános pásztorlevélben 
fordulnak az egyház tagjaihoz, és ünne
pélyesen elítélik a kormány tevékenysé
gét Hogy a tiltakozás általuk választott 
formájához -  memorandum -  nem sok 
reményt fűztek, azt az bizonyítja, hogy 
már elekor, június 20-án megállapodott a 
négy egyházvezető a közös pásztorlevél fő 
tartalmi pontjaiban. A fogalmazvány ta
núsága szerint, június utolsó vasárnapján 
szándékoztak azt felolvastatni.

A miniszterelnökkel folytatott tárgya
lás eredménytelensége és a memoran
dum érdemleges válasz nélkül való ha
gyása hatására a két egyház vezetése lé
péseket tett a pásztorlevél szétküldésére. 
A pásztorlevél tervezetét futárok vitték 
hozzászólásra és aláírásra a püspökhöz. 
35 A kilenc protestáns püspök közül csak 
Vásárhdyi János erdélyi református püs
pök nem írta alá. Már az aláírás után, de 
még az előkészületek közben, Raffay Sán
dornak és egy másik püspöktársának ag
gályai támadtak, és a pásztorlevél szöve
gének módosítását kérték. Ravasz László 
szerint evangélikus részről csak Kapi Bé
la tartott ki mindvégig a pásztorlevél ter
vezet mellett

Új pásztorlevelet kellett készíteni. Jú
lius 3-án e célból Ravasz László leányfalui 
otthonában gyűltek össze a püspökök. „A 
püspöki kar helyeselte és szükségesnek 
tartotta az egyházak vezetőinek hivatalos 
megnyilatkozását Tekintettel azonban a 
politikai helyzet kiéleződésére s az ország 
nyugalmának veszélyezettségére, mellő
zendőnek tartotta annak templomi felol
vasását Ellenben elhatározta, hogy a lel
kipásztorokhoz közös pásztorlevelet in
téz, mely belátás szerint közlendő lesz a 
gyülekezetek presbitériumával, vagy 
más testületével." A levél elkészült, 
sokszorosítására és szétküldésére intéz
kedés történt Azonban ezalatt Serédi her
cegprímás megírta és szétküldte a katoli
kus egyház tiltakozását, amelynek egy ré
szét a kormány lefoglaltatta. Az ügy 
kapcsán a kormány és az egyház vezetése 
között tárgyalás kezdődött Serédi „a kor
mánnyal kötendő újabb kompromisz- 
szum reményében" engedett a miniszter
elnök politikai zsarolásának és táviratilag 
-  további intézkedésig -  leállította a kör
levél felolvasását38

Antall István a kultusztárca vezetésé
vel megbízott igazságügyminiszter, okul
va a katolikus egyházzal kialakult hely
zetből, a protestáns egyházak nyilvános 
tiltakozást már csírájában szerette volna

elfojtani. Ezért tárgyalásra hívta a protes
táns püspöki kar megbízottait A tárgya
lás julius 11-én volt -  Ravasz László be
tegsége miatt -  Leányfalun. Ahol az egy
házi vezetők tiltakoztak az 
embertelenségek ellen. „Hangsúlyoz
ták... nem hajlandók némán hallgatni, mi
kor Isten szólásra kötelezi őket" Ismer
tették a mirest térrel „a templomi felolva
sásra szánt pásztorlevele t  és a 
lelkipásztorokhoz intézett tájékoztató le
velet" Amire Antall István „teljes határo
zottsággal kijelentette, hogy azok kiadá
sát és szétküldését a kormány feltétlenül 
megakadályozza, titokban történő sok
szorításuk esetén azok postai szállítását 
letiltja. „Az egyházvezetést" a legna
gyobb szigor" alkalmazásával fenyegette 
meg, ha mégis megtörténik a kormány 
intézkedéseinek nyilvános elítélése. 39  A 
miniszter bevezette a politikai zsarolás 
eszközét is, a kormány lemondásával, a 
nyilasok kormányra kerülésével fenye- 
gőzött, és gyakorlatilag betiltotta a pász
torlevelet

A tárgyalás során Antall István csak 
ahhoz járult hozzá -  ezt is a másnapi mi
nisztertanács döntésétől tette függővé -, 
hogy a két egyház vezetése egy semmit
mondó nyilatkozatban tájkoztassa híveit, 
amelynek lényege: „a zsidókérdés kap
csán, különösen a megkeresztelkedett 
zsidók érdekében ismételten eljárt az ille
tékes kormányzati tényezőknél és irá
nyú fáradozásit tovább is folytatja." Az 
egyházvezetés nagyszabású tervei előbb 
az egyház belső egységének hiányán, 
majd a kormány tiltakozásán buktak eL

Végül: ahelyett, hogy mi magunk mi
nősítenénk az eseményeket, esetleg von
nánk le a következtetéseket, a püspököt 
hívjuk segítségül Kapi Béla 1945 április 
20-án készített feljegyzésében (A zsidó- 
törvény végrehajtásával kapcsolatos tár
gyalások a Sztójay-kormánnyal) az 1944 
tavaszán-nyarán folytatott tárgyalásokat 
úgy minősítette, hogy befejezetlenül vég
ződtek. „Eredménye: egy-két erőtlen en
gedmény, néhány száz megmentett em
ber... Tűzben pusztult asztag kimentett 
maroknyi búzaszeme... Mérlege: az egy
ház hatóereje elégtelenségének meglátá
sa és lelkiismeretének marcangoló ön
vádja azon, hogy az evangélium szelle
mével missziónálásnak feladatát, annak 
alkalmát és idejét tékozlón vette, történel
mi munkáját és felelősségét pedig bűnö
sül elhanyagolta." 41

Fürj Zoltán

28 Kapi Béla: Lámpás az oltár zsámolyán, im. 820. old.
29 Gergely Jenő: A katolikus püspöki kar és a konvertiták mentése, im. 582-584. old.
30 U.o. 583. old.
31 Kapi Béla: Lámpás az oltár zsámolyán, im. 802-803. old. Ravasz László: Válogatott Írások 1945-1968, im. 164. old.
32 KapiBéla: Lámpás az oltár zsámolyán, im. 804. old.
33 U.o.
34 EOL Egyházegyetem iratai 240/1945.11-12. old.
35 Futárokra azért volt szükség, mert a püspökök telefonjait lehallgatták, levelezésüket ellenőrizték. Lásd: Kapi Béla: Lámpás az oltár zsámolyán, im. 

802. old.
36 Ravasz László: Válogatott Írások 1945-1968. im. 361. old.
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38 Gergely Jenő: A katolikus püspöki kar és a konvertiták mentése, im. 586. és 615. old.
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41 u.o. 19-20.old.
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Dr. Gustav Reingrabner
Társadalmi változások jelentősége 

az evangélikus egyház életében
Burgenlandban

1. Az 1921.évben Burgenland egy fáj
dalmas leválasztó-folyamatban három 
magyar megye részeiből keletkezett, 
melyben szinte minden település, mely 
valójában városi jellegű volt, Magyaror
szágon maradt Tehát „falvak tartomá
nya" képződött mely sok fáradtsággal 
megkezdte a központ keresést. Amikor 
végre 1925-ben Kismarton (Eisenstadt) 
lett a tartomány fővárosa, még sokáig 
nem változott meg a falvak és települé
sek vagy az egész tartomány jellege.

A Burgenlandban keletkezett evan
gélikus gyülekezetek lényegében köz
vetlenül az 1781. évi Türelmi Rendelet 
után találták meg szervezetüket, habár 
az önállósodással, az előzőleg leánygyü
lekezetekként funkdonálók közül a 
19.szd-ban is keletkeztek még anyagyü
lekezetek. Kevés gyülekezettől eltekint
ve, mindenütt a parasztok képezték a 
magját ezeknek az anya- és leánygyüle
kezeteknek.

Természetesen e gyülekezetek között 
a parasztgazdaságok nagyságát és jöve
delmét tekintve nemcsak belső különb
ségek, de a tájra nézve is szembetűnő 
különbözőségek adódtak. Minde
nekelőtt a középső és déli tartomány
részben, tehát ott, ahol a szőlészet nem 
volt lehetséges, a parasztok kis jövedel
műek. Gyermekbőség és a kis gazdasági 
egységek reálfelosztása a 19. században 
kimondottan elszegényedéshez vezetett, 
mely ismét -1921 után mégegyszer erő
teljesen fellobbanó -  Amerikába vándor
lást eredményezett. Jómódúnak igazá
ban csak a tartomány északi részén élő 
mezőgazdászokat lehetett tekinteni. Ott 
jelentkeztek a legerősebben a szociális el
lentétek is -  és ott tartotta magát a mun
kásság, mely magát képezte, a legtávo
labb az egyháztól.

Kevés tanult ember volt a gyüleke
zetben -  leginkább a tanítókat lehetett 
ide sorolni, akiknek viszont a szodális 
helyzete olyan rossz volt, hogy nem volt 
vonzó egy földműves fia számára a taní
tói pálya.

A gyülekezetektől és azok presbitéri
umaitól való függőség negatív irányban 
hatott. A fizetési feltételek rendszerint 
nem voltak kecsegtetők. Messzemenően 
hiányzott a munka elismerése is. Sokan 
azok közül, akik ügyvédekként, gimná
ziumi tanárokként, vagy más hivatásban 
a szellemi felsőréteghez tartoztak, 1921. 
után elhagyták a tartományt, mert nem 
akartak Magyarországon kívül tevé

kenykedni. A magyar kormányok ama 
politikája, mely a 19. század közepétől a 
szodális fellendülést lehetőleg a nado- 
nalista magyarsághoz való odafordulás- 
hoz kapcsolta, itt mutatta meg eredmé
nyét

Mégis adott volt egy szigorú szodális 
rétegződés a gyülekezetekben és nem 
utolsó sorban a vezető funkciók betölté
sében mutatta meg hatását.

2. Az egyház nyilvános működése 
megengedett volt ha az osztrák felsőbb- 
ség (és hivatalnokai) nem is értette meg 
mindig, hogy az egykori nyugatmagyar
országi protestantizmus különlegessé
geire tekintettel kell lenni. Persze hamar 
jelentkezett, hogy Ausztriában a szociá
lis alakulás jelentékenyen gyorsabban és 
ütemesebben ment előre, amint az 1921. 
előtt történt. Ehhez járult a politikai bi
zonytalanság, mely pártpolitikailag kor
mányzott ellentétekben nyilvánult meg.

A burgenlandi protestánsok nem ta
láltak olyan politikai pártot, mely kérése
ikkel azonosulni tudott. A politikai tarto
mányban hazátlanok lettek és ehhez já 
rultak a növekvő anyagi gondok. így 
nőtt az elégedetlenség, nem utolsó sor
ban az osztrák állammal „haza a refor- 
mádó anyaországába" volt az evangé
likusoknak jelszava, mely akkor Ausztri
ában elterjedt. A gyülekezetekben lassan 
méginkább szétáradt a politikai agitádó, 
lehetőség nyílt arra, hogy fiatalok vasár
naponként a templomba menés helyett a 
sportpályára mentek. A munkahelyek 
hiánya emelte a mozgást (elvándorlást), 
az egyházilag vegyesházasságok emel
kedtek és azok száma is, akik egy zárt 
evangélikus csoporton kívül éltek.

Mindez a belső kötöttségek lazulásá
hoz vezetett. Ehhez járult, hogy ebben az 
időben -  még eddig eléggé fel nem tárt 
okokból -  sok családban -  a rendszeres 
háziáhitat elmaradt. Ahol elmaradt, 
semmi sem lépett a helyébe, mert a még 
továbbra is elröppenő asztali imádság 
rég formálissá lett.

Hogy milyen erősen léptek az igei 
bizonyságtétel és annak elfogadása he
lyébe a poltikai ideológiák, megmutat
kozott Ausztriának a „Német Biroda
lomhoz" való „csatlakozásában" 
(Anschluss) 1938-ban. Éppen a tanítók 
voltak, akik a legerőteljesebben biztosí
tottak elsőbbséget az ideológiai pozidó- 
nak a hittel szemben. Sokan mások kö
vették.

Emellett történt valami, ami 1919-

ben, a 100 nap alatt Kun Bélánál jelentke
zett A gyülekezethez tartozók közül so
kan az egyházat kényszerszervezetnek 
tartották, mely a személyes életet korlá
tozva szabályozza. Az egyházfegyelmet, 
melyet továbbra is lelkipásztorkodás
ként jelöltek, mégis erkölcsi nyomásként 
észleltek. Nem lehetett előle elmenekül
ni, ezért meghajoltak alatta. A politikai 
viszonyok felbomlásánál meg akartak 
szabadulni a felgyülemlett haragtól. Az 
egyháznak és képviselőinek vissza lehe
tett fizetni. Sok egyházellenesség 1938 
után ezzel magyarázható.

Keresték az életvitel autonómiáját, 
elérni azt minden szabályozottságtól 
szabadon. Minden olyan egyházi bi
zonyságtétel, mely az életvitellel szem
ben erős igényekkel lépett fel (tulajdon
védelem, házasságon kívüli nemi élet, 
engedelmesség-kötelezettség) túlhala
dottnak tartottak és elutasították. Min
denki önmagáért felelős -  olyan jelszóvá 
lett, mely később is hosszú ideig hatott.

3. A háború utáni évek válsága 1945 
után ismét sok mindent betakart. Csu
pán megjegyzendő, hogy sok gyüleke
zetben igen sokáig tartott, míg megin
dultak a régi berendezések vagy pozíd- 
ók visszanyerésére irányuló 
kezdeményezések. Kiderült, hogy bár fá
radoztak ismét az előző körülmények
hez való kapcsolódás vonalán, de a men
talitás és az életformák már megváltoz
tak. Ebből a feszültségből magyarázható 
nem egy rosszul sikerült egyházi fárado
zás, mint az ifjúsági munka és az élet
rend területén. Ezenkívül azonban nem 
mindent fordítottak vissza: az iskola pél
dául nyilvános kézben maradt, a vallás- 
oktatás, mint hitvallásos oktatás benne 
ismét helyet kapott.

És a politikai pártok megtanulták, 
hogy számukra felettébb fontos, hogy 
mint szervizállomások az élet minél több 
területén ajánlják magukat. A munkahe
lyek elosztásának lehetőségei éppúgy 
hatottak, mint sok „előtérorganizádó", 
melyek meghatározott szabadidőhatáro
kat le akartak takarni. Ez az egyházakat 
a háború előtti időben lényegesen rosz- 
szabb helyzetbe hozta a nyilvánosság 
előtt Másrészt jelentkezett amolyan val
lási arányosság, melyben a kisebbségi 
egyház tagjai nem ritkán mint hátrányt- 
szenvedők jelennek meg. Egy többség
ben katolikus helyen egy evangélikus 
nyilvános iskolának aligha lehetett veze
tője. Mégis elég nagy mértékben sikerült
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az egyházi munkát erősíteni. A közleke
dési viszonyok megjavítása (1960 óta 
szinte minden burgenlandi lelkésznek 
autója van) lehetővé tette a sok leány
gyülekezet jobb gondozását, melyet a 
háborús években szinte gondozás nélkül 
maradtak. Ebből adódott az istentisztele
tek és látogatások számának emelkedé
se. És éppen ezek a területek, melyekben

szét, immár a jövedelem szempontjából 
a kedvező munkakörökhöz tartoztak, 
így a jólét eddig nem ismert formában 
jelentkezett. Az építkezés növekedett, 
sok család kényelmes lakóhelyet kívánt 
létesíteni.

Ami mindenhol megfigyelhető, Bur- 
genlandban is bekövetkezett: az életszín
vonal emelkedésiével csökkent a gyer
mekek száma, noha 1955 és 1970 között 
még egyszer tetőzött. De kettőnél több, 
méginkább egy gyermeknél több gyer
mek a burgenlandi családoknál egyre rit
kább lett. Es a hivatásbeli mobilitás növe
kedett 1965-ban 280.000 burgenlandiból 
kereken 4000 fiatal volt, aki több mint 20 
km-re dolgozott lakóhelyétől. Végül 
több mint egyharmada hátat fordított az 
otthonnak. Ugyanilyen hatása volt az 
1962-ben éléibe léptetett közép- és felső
fokú iskolarendszer kiépítésének a tarto
mányban. Az iskola végzettek odahaza 
nem találtak képzettségüknek megfelelő 
munkahelyet.

Erősítették a burgenlandi ingázó
munkások táborát, de gyorsabban, mint 
az eddig kifelé ingázók, kerestek egy 
megfelelő lakást és legtöbbször hosszabb 
időre elhagyták a tartományt. A tanultak 
elvándorlása nem volt teljes, mert volt 
akadémikusok számára rendszerint a 
tartományban is munkahely, mégis 1970 
és 1980 között sokakat érintett. Különö
sen hátrányosan hatott, hogy Burgen- 
landnak nincs földrajzilag központi tere, 
ahol a kis helyekről elvándorlók szilárd 
maradást kaphatnának. így a burgenlan
diak más tartományokba mentek, vagyis 
Bécsbe, Grazba, Linbe.

4. Ezek a társadalmi változások az 
utóbbi időben mint magasabb ütemet ér
tek el. És ennek az ütemnek közvetlen 
következménye a lelki légkör egyre fo
kozódó megváltozása.Egy új generáció
kitörés előtt állunk: az ifjabb nemzedék 
nitvallásossággal és egyházi tevékeny
séggel nem sokat tud kezdeni. Ehhez já
rul, hogy annak a hosszú időn keresztül 
ható felismerése, ami a hit és vallási bi
zonyságtétel lényegét jelenti, vagyis egy 
bizonyos szociális magatartás kifejező
dése és egy meghatározott emberi cso
porthoz való tartozás már nem jelent 
hordozóerőt.

A jelenlegi helyzet Burgenlandban 
röviden így jellemezhető:

a. ) A gyülekezetek kisebbek lesznek 
és elöregednek. Születésszegénység és a 
középső generáció elvándorlása egy
mással találkozik.

b. ) Alig hagyja el valaki név szerint 
az egyházat legalább addig nem, amíg 
Burgenlandban él: ezzel szemben nem is

kevés azoknak a burgenlandiaknak a 
száma, kik Bécsben vagy máshol laknak 
és formálisan kinyilvánítják az egyház
ból való kilépésüket.

c. ) Az egyes családok elzártsága laká
sukban (lakásminőség, TV) a közösségi 
élet minden formáját megnehezíti.

d. ) A megbízhatóság, hűség, tisztes- 
s é g és-becsületesség erkölcsi értékei na- 
í gyón korlátozottan érvényesülnek: érvé-

képesség, és „birtoklás" egyre 
inkább előtérbe kerül.

e. ) Mint a másodlagos szociális- 
struktúrák mindegyik formája, melyek 
nem tartoznak közvetlenül a gazdagság 
és munka hatókörébe, az egyház is intéz
ményszerűségében válságba jut. A pár
tokat rég foglalkoztatja, kincstárakat 
érint, betegellátás és betegsegélyzők 
szenvednek alatta.

f. ) Az igehirdetés nem képes már a 
hallgatók gondolkodás-szokásait meg
változtatni, és már egyáltalán nem kíván 
erkölcsi irányvonalakat, beállítottságo
kat közvetíteni. Ez valószínűen össze
függ az evangélikus teológiának és ige
hirdetésnek gyengén kimunkált szoci- 
áletikájával.

g. ) Az információk áradatának vilá
gában csak akkor történik egyházi mun
kaformák kiválasztása és elfogadása, ha 
személyesen tetszik, vagyis közvetlen 
tetszés-elnyerést ígér. (Ez faluban még 
mindig a befolyás elnyerése lehet.)

h. ) A belső készség, közösséget fe
lelősen együtthordozni, amint ez az 
evangélikus egyház szervezetében a 
gyülekezeti tagok erős kapcsolódása vo
nalán az intézményeiben gyökeresen 
megnyilvánult-szükséges módon egyér
telműen csökken.

i. ) Az egyházi munka hagyományos 
formái csak elszigetelten képesek, aktív 
átvételükkel, a személyes életet megra
gadni. Új formájú istentiszteletek pedig 
hamar elveszítik vonzerejüket.

 j.) Az egyház lelkészeinek, hitoktató
inak vezetésigényét egész aprólékos dol
gokban megkérdőjelezik. Egy gondosan 
kimunkált ismeret a katechetika és homi- 
letika területén, hatásos elutasítással ta
lálkozik, ha nem is megfogalmazott, de 
egyszerűen hangulati okokból eredően.

k.) Az adakozási készség (egyház
fenntartás fizetés) csökken: egy bizonyos 
összegnél több költségbe az egyháznak 
nem szabad kerülnie.

Ezekkel a tényekkel éppúgy vitatha
tatlanul szemben áll egy sor más tapasz
talat, mely felettébb örvendetes:

a. ) Nem volt még sohasem a burgen
landi gyülekezetekben és bennük fele
lősséget hordozóknál annyi készség egy
házi munkát a lelki dimenzióban látni.

b. ) Mivel nem feltétlenül magától ér
tetődő a templomba-járás, ezért az a tény, 
hogy részben az istentiszteleti-látoga
tottság- a városi gyülekezetekben is- in
kább emelkedik, mint csökken, különle
gesen jelentős.

c. ) A közvetlenül „vallásosat" kere
sik, méghozzá a fiatalabb generációhoz 
tartozók. Emellett igen sokat elidőznek a 
titokzatosság körében, de gyakori a kész

ség, hogy elfogadják az egyház segítsé
gét.

d. ) A gyülekezeti élet belső kötődés 
szempontjából eredményes, legalábbis a 
gyülekezet és a hozzátartozók egy részé
ben.

e. ) Az igehirdetés teológiai minősége 
nem csökkent, akkor sem, ha inkább az 
evangélium, mint a törvény által megha
tározott.
“ \f.) Mindinkább felismerik, hogy a hit 
mindenekelőtt személyes döntés, mely 
képes egy közösségbe elvezetni.

Valószínű, hogy mindez még kevés. 
Valószínű, hogy sok esetben megmarad 
a kellemetlen érzés. Ez odavezet, hogy 
egyházi részről azt gondoljuk, hogy kü
lönleges módszerekkel bizonyos mérték
ben „besegíteni" kell, noha a hitvallásos
ság határait nem egyszer kevésbé tartják 
jelentősnek. Ilyen jellegű programok a 
gyülekezetépítésre vagy a lelki megúju
lásra jelentkeznek, mozgalomszerűen is. 
Ezeket lényegükben hordozott veszé
lyek is fenyegtik. Ez a hit, a gyülekezet, 
egyház gettóizálásnak a veszéíye. Aztán 
itt van a bár régi, mégis ismét aktuális 
veszély, hogy a személyes lelkesedést 
már a Szentlélek jelenléteként tüntetik 
fel. Veszély határokat vonni, hogy mi
ként kell érteni a Bibliát, a Hitvallást. Ve
szély, egy csupán külső serénységbe való 
elmerülés. Veszély, Krisztus egyházának 
jövőjét egy „ökumenikus" egytálban 
várni.

Ezzel nem szabad azokat a próbálko
zásokat, melyek Isten hatalmában és ígé
retében bízva az egyházi munkában új 
utakra vállakoznak, értékes és őszinte 
voltában elvitatni. Bizonyos, hogy struk
túrák megváltozása és az istentiszteletek 
megelevenítése egyedül nem segít a gyü
lekezet problémáinak megoldásában, 
akármilyen fontosak is a szervezeti vál
tozások. Arra van szükség, hogy az ige
hirdetés ne csak korrekt és hitvallásszerű 
legyen, hanem azt is célozza meg, ami az 
embert ma, pontosabban közülük soka
kat képes elérni és megragadni. Szükség 
lenne új reformációra? A társadalmi át
alakulás érzékeny pontja az is, hogy az 
embert a névtelenségéből az individuali
tása hangsúlyozásával kívánja kiemelni, 
de félrevezető, hogy közben kötetlen 
ajánlatokkal kíván vonzani. Krisztus 
gyülekezetének feladata és ezzel az 
evangélikus egyházé is hogy felmutassa: 
a közösség felelősségteljes élete az Isten 
által ajándékozott szövetség belső kötött
ségében és szabadságában élhető. Luther 
bizonyságtétele a keresztyén ember sza
badságáról a szabadság és kötöttség fe
szültségében akkor és ma is az egyházi 
munka programja Burgenlandban is a 
21. század küszöbén.

Fordította németből:

Szimon János

Az előadás 1991. április 28-án 
hangzott el a Nemeskéri Napon.
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450 éve jelent meg 
Sylvester Új Testámentuma

Isten Igéje a Biblia a keresztyénség 
kezdeti időszakától meghatározó szere
pet töltött be. Hasonló módon jelentke
zik az elsó magyar nyelvemlékek kö
zött. A mai ismeretek alapján az elsó 
kéziratos fordítás az 1440-es évekre te
hető úgynevezett „Huszita Biblia”. Há
rom korabeli kódexben maradt az utó
korra. Ezen kívül még nyolc kéziratos 
fordítást vettek számba a kutatók.

A nyomtatott fordítások közül az el
ső kettő Krakkóban jelent meg 1532- 
ben és 1533-ban. Pál apostol leveleiből 
közölt részleteket Komjáti Benedek. A 
harmadik nyomtatott magyarnyelvű ki
advány Bécsben jelent meg 1536-ban. 
ez Pesti Mizsér Gábor munkája, amely 
a négy evangéliumot tartalmazza.

1541-ben a sárvári nyomdában je
lent meg az első hazai magyarnyelvű 
könyv: az Új Testamentum. Sylvester 
János az itteni iskola tanítója kapott le
hetőséget megbízójától, Nádasdy Ta
mástól arra, hogy elvégezze a fordítás 
nehéz munkáját. Ebben az esetben ne
héz volna pontosan meghatározni ki 
volt a kezdeményező. Nádasdy aki 
megfordult több külföldi egyetemen és 
a reformáció hatósugarába került. Ezt 
támasztja alá, hogy iskolájához ilyen 
hátterű tanítót keresett. Kezdeményező 
lehetett Sylvester is, aki krakkói és wit- 
tenbergi tanulmányai során szemtanúja 
lehetett az ottani bibliák kiadásának. 
Már akkor megfogalmazódhatott ké
sőbbi vállakózása. Sylvesteire jellemző 
az a levél, amelyet urának küldött 1541 
janurájában:

„Az Újszövetséget végre teljesen 
befejeztük, fogadja ezt nagyságos ura- 
ságod hálás lélekkel... ezért ugyanis 
nagyságodat dicsőség, dicséret és hal
hatatlanság illeti, mert ily szentséges 
mű kezdeményezője lett nemzete előtt. 
Mi pedig elismerjük, csak méltatlan se
gédkezük voltunk.... Melyik idegen 
nemzet ne csodálkoznék azon, hogy 
akad valaki, aki a latin és görög nyelv 
mintájára magyar nyelven is tud bármi
féle verseket írni? Ki hinné el, hogy 
ugyanezen nyelven bármelyik költői 
képet, nyomatékot, mértéket vissza le
het adni? Bizonyára senki. Az evangé

liumok summáját versbe szedve csatol
tuk. Ezek a versek azonban csak akkor 
válnak igazán szépekké, ha valaki lant 
mellett énekli őket, vagy legalább ütem
re szedi őket, hogy kellemes hangzásuk 
van-e. Nagyon szeretném, ha az udvar
beli fiúk és leányok megtanulnák és 
énekelnék verseimet... Még elmondani 
is csodálatos, mekkora jelentőségük 
van ezeknek a verseknek az emlékezet 
kifejtésében...”

A címlap szerint a fordítás "görög és 
diák nyelvből” készült. Hogy melyik 
görög szövegből dolgozott Sylvester 
annak nincs különösebb jelentősége, 
mert azonos szövegű kiadványokat je
lentettek meg. Ugyanekkor használta az 
Erazmus fordítását, a Vulgatát, sőt 
egyik kutató mutatott rá: „Sylvester kö
rültekintő munkásságára és sokolda
lúságára mutat az, hogy német fordítást 
is, minden valószínűség szerint Luthe
rét figyelemmel kísérte. Nyomára aka
dunk ennek a munkája végéhez csatolt 
különböző jegyzetek között, amikor a 
malata szót magyarázza Lk 15,16-ban 
ezt a szót a tékozló fiú történeténél 
használja a disznó eledelére a -ra „Ez 
szóval ilnik mikoron más szót nem ta- 
lálnik... Az Nimetek ser seprűnek fordí
tották”.

Az elkészült 800 példányból jutott a 
városoknak, nemeseknek, de még az er
délyi magyarságnak is. 1574-ben némi 
módosítással Bécsben újra kiadták.

Kevés tanulmány vizsgálta azt az 
alapvetően fontos kérdést, kik, mikor, 
hol használták az istentiszteleti életben, 
illetve korabeli irodalomban. Nyilván 
nem úgy került bevezetésre mint az 
1975-ben elkészült új fordítás, amelyet 
kötelező módon parancsszóval tettek 
kötelezővé. Lehetséges, hogy zsinatok 
végzései között megtalálható a beveze
tésre és alkalmazásra vonatkozó rendel
kezés. Tény, hogy az istentiszteleti élet 
rendje változott a reformáció hatására, 
valamint érvényesült a reformáció 
anyanyelvi programja. Az ötven évvel 
később megjelenő Károly Biblia kevés
sé hatott a nyugati vármegyék magyar 
evangélikusságára, mert készültek 
evangélikus fordítások és azokat hasz

nálták. Kimutatható, hogy Zvonarics 
Mihály sárvári evangélikus püspök 
Sylvester művét használta igehirdetése
iben.

Zvonarics Sárváron született 1570- 
ben. Itt kezdte tanulmányait, majd 
Csepregen, Komáromban és a szepessé- 
gi Nagyőrben Horváth Stanisth Gergely 
híres iskolájában (!) tanult. Tanító lett 
Sopronkeresztúrban, majd lelkész Sza- 
konyban és Nagycenken. 1605-től sár
váron lelkész, majd itt lett püspök 1620 
és 1625 között. Egyházi beszédeit veje 
lethenyei István Magyar Postille címen 
Csepregben adta ki 1627-ben és 1628- 
ban. Jellemző a kiadványok nagysága: 
az első 343, a második 697 lap terjedel
mű.

Jellemző összefoglalást és értéke
lést ad Payr Sándor egyik művében: „... 
bevallja a szerző, hogy forrásokat is 
használt „az főtudós és nevezetes szent- 
írásmagyarázó doktoroknak és pro- 
fesszorokank írásukból írt és szerzett”. 
Értékes, kiváló egyházi beszédek... A 
textus(a szokott evang. perikópák) után 
következnek „Az magyarázatja” s e cím 
alatt többnyire 3 részben magyarázza az 
evangéliumot... Mindegyik részt azután 
külön magyarázza, s mindegyik után 
Tanúságok következnek 3,5,8, sőt 10 
is...A barokk ízlésre valló cikomyákat 
őnála még nem találunk. Nyelve bibli
kus, még nem Károlyi Gáspár fordítását 
használja, hanem Sylvesterét javítások
kal. Igen jó magyarsággal ír, beszéde 
élénk, de nem oly színes, mint Magya- 
rié.”

Ebből fontos kiemelni, hogy a Sár
váron született és itt működő püspök 
Sylvester fordítását használja. Ebből ar
ra is lehet következtetni, hogy papjai 
hasonló módon ezt a könyvet használ
hatták. Az a véleményem, hogy a 450 
éve megjelent Újtestamentumot hosz- 
szabb ideig használták, és szélesebb ré
tegekre gyakorolt hatást mint amennyit 
eddig sikerült feltárni.

Solymár Gábor 
Sárvár
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Augusztinusz levele 
Bonifatius hadvezérhez

Bonifatíus Rómából szárma
zott, de kiváló katonaként és 
stratégaként Északafrikában 
tűnt ki. A legyengült Nyugatró
mai Birodalomban meglehetős 
önállóságot harcolt ki  magá
nak. Megismerkedett Auguszti- 
nusszal, akihez később szoros 
baráti kapcsolatok Is fűzték. Is
merjük A. egy másik B.-hez írt 
levelét Is, amelyben a püspök 
rosszalását fejezi ki afölött, 
hogy B. lemondott szerzetesi 
terveiről. B.423-ban Piacidia 
császárnő oldalán harcolt Ho- 
norius császár ellen. Placldla 
ezért később, 432-ben Itália 
hadsereg parancsnokává tette. 
Ott győzte le Aetiust, de a dön
tő csatában maga is halálosan 
megsebesült

Egyszer szándékomban volt már, hogy 
válaszolok Excellendádnak. Mikézben 
azonban a jó alkalomra vártam szeretett 
fiam, Fausztusz Excellendádhoz utaztá- 
ban keresett föl. Miután átadtam neki a 
megírt levelet, akkor közölte csak velem, 
hogy tulajdonképpen olyap építő sorokat 
vár el tőlem, amelyek az Úr Jézus Krisz
tustól remélt üdvösségére szolgálnának. S 
bár igen elfoglalt vagyok, az ön  iránt ér
zett szeretet annyira kényszerít, hogy az 
írást tovább nem odázhatom el. S mivel 
fiamnak sietős az útja, szívesen írok in
kább most, semmint kegyes kívánsága be
töltését még tovább halasszam.

Amit röviden mondani szeretnék, az 
ez: „Szeresd az Urat, a te Istenedet...” (Mt 
22,37). Eképpen foglalta össze az Úr a 
maga tanítását, amikor az evangé
liumban így szól:” E két parancsolatban 
van benne az egész törvény és a próféták.” 
(Mt 22,40). Járjon hát ebben a szeretetben 
naponként, imádkozzék és tegye a jót, 
hogy szere te te, annak segítségével, aki 
azt parancsolta, sőt mi több, -  ajándékul 
adta, egyre érettebb legye©, míg csak a 
tökéletességet el nem éri és Önt tökéletes
sé nem teszi. Ez az a szeretet, amelyet, Pál 
szerint, „a Szentlélek tölt ki a szívünkbe” 
(Rm 5,5). Pál ezt is mondja: „A törvény 
betöltése a szeretet” (Rm 13,5). Általa hat 
a hit, hiszen „sem a körülmetélkedés nem 
ér semmit, sem a körülmetéletlenség, ha
nem csak a szeretet által munkálkodó hit” 
(Gál ,5,6).

Általa voltak kedvesek az atyák, a 
pátriárkák, a próféták és apostolok az Is
tennek. Segítségével küzdöttek a vérontá
sig a szent mártírok és győztek is, mert a 
szeretet nem hűlt ki és nem gyengült el 
bennük. Az igaz keresztyének serege is 
ebben fejlődik, mert nem a halandók, ha
nem a mennyek országába szeretne bejut
ni. Nem aranyat, sem ezüstöt, hanem az 
angyalok elmúl hatatlan gazdagságát ke
resi. Nem e világ javaira törekszik, ame
lyek miatt csak aggódnia kellene, s amit 
egy haldokló sem vihet el magával a halá
la után, hanem Isten látására, akinek di

nehogy Isten ajándékát ellene használja 
föl. Hiszen, ha már ellenségnek adott sza
vunkat is meg kell tartanunk, mennyivel 
inkább áll ez a barát esetében, akiért harc
ba száll az ember. Nekünk a békét kell 
akarnunk és csak szükségből nyúlhatunk 
fegyverhez, hogy Isten megszabadítson 
bennünket és megőrizze békénket. Nem a 
háború megindítása kedvéért keressük a 
békét, hanem a béke elnyerése céljából 
kezdünk háborút. Legyen tehát a háború
ban is kész a békére, hogy győzelme által 
alattvalóinak a béke áldásait közvetíthes
se. „Boldogok a békeszerzők, mert őket 
Isten fiainak nevezik” (Mt 5,9). Hiszen, ha 
már a földi béke is annyira fontos az em
ber javára, mennyivel dicsőségesebb az 
isteni béke az örök üdvösségre! Ezért nem 
szabad a harcoló ellenségeket kényeked- 
vére senkinek Bem megölnie, csak, ha a 
szükség kényszeríti erre. Az ellenáló re
bellisnek erőszak jár, de a legyőzöttnek és 
foglyul ejtettnek irgalom, különösen is ak
kor, ha már amúgy sem veszélyezteti a bé
két.

Házassága jellemzője legyen a sze-

hiszen mi sem rútabb, mint, ha emberei 
le nem győzhetnek egy férfit, de a szenve
délyek igen, vagy, ha még acél sem tudja 
megsebezni, de a bor leveri őt lábáról. Ha 
vagyontalan, ne törekedjen arra, hogy azt 
gonoszul szerezze meg földi élete számára, 
ha pedig vagyonos, nagyvonalú adakozás
sal őrizze azt meg a menny számára. A 
keresztyén férfi nem lehet elbizakodott, 
csak, mert gazdagságra jutott és össze 
sem törhet, ha vagyon^ veszendőbe megy. 
Gondoljunk inkább az Úr szavára: „Ahola 
ti kincsetek, ott van a ti szívetek is” (Mt 
6,21). Ha tehát a felhívást halhuk, hogy 
emeljük JÖ1 a szívünket, nem hazudha
tunk az On által is ismert válasszal.

Persze tudom, hogy mindebben eddig 
is szorgalmasan gyakorlata magát, jóhíre 
pedig engem is megörvendezetet, s kívá
nok is ehhez sok szerencsét! így ez a leve
lem amolyan tükör, amelyben saját valódi 
ábrázatát láthatja, mintegy tanításként, 
hogy milyennek kellene lennie. Találna 
persze még ebben a levélben vagy a Szent
írásban még megszívlelni valót, töreked
jen arra buzgó imádsággal és jó tettekkel. 
Mindent eddigi végrehajtott jóért adjon 
hálát Istennek, minden jó forrásának. S 
ha valami nemeset tesz Is, ajda meg érte 
Istennek a dicsőséget és legyen alázatos.

és minden tökéletes ajándék felülről való 
és a világosság Atyjától száll alá:::” (Jak 
1,17). S na Isten és az emberek iránti 
szeretetben, no meg az igaz kegyességben 
mégoly nagy haladást tett is, ne gondolja 
mégse, hogy bűn nékül való, amíg ezen a 
földön él: Nem rabszolga élete van-e az 
embernek a földön?" (Jób 7,1). Ezért, 
ameddig csak vándor ezen a földön, Krisz
tus tanítása szerint kell imádkoznia: „Bo
csásd meg bűneinket, miképpen mi is 
megbocsátunk, az ellenünk vétkezőknek” 
és gondoljon mindig a gyors megbocsátás
ra, ha valaki vétkezett és a bocsánatát 
kéri. Hogy az igazság megsértése nélkül 
imádkózhassa ezt a kérést, s így ténylege
sen elnyerje bűnei bocsánatát.

Sietve írom most mindezt, mert sür
get a futár. Mégis áldom Istent, hogy ked
ves kívánságát így legalább némiképp 
teljesíthettem. Excellenciádat védje mind
örökké az Isten irgalma!

ford.: Gémes István

1991. május 22.
Bietlgheim
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esősé ge meghalad a a mennyei és a földi 
lényekét, a nagy szentek szépségét, a 
mennyei angyalokat és hatalmakat, sőt 
mindazt is, amit róluk szokás egyáltalán 
mondani vagy csak elgondolni is. Ne ké
telkedünk ebben a dicsőséges Ígéretben, 
csak, mert az olyan hatalmas! Inkább 
higyjünk a beteljesedésben, mert az hatal
mas, aki ígérte azt nekünk. János apostol 
azt monda: „Most Isten gyermekei va
gyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, 
hogy mivé lesztyik, t i .  hogy hozzá hason- 
lókleszünk az O eljövetelekor, mert meg
látjuk őt mdd úgy, ahogy van.” (1 Jn 3,2).

Ne higyje azt, hogy egy harcos sem 
tetszhet Istennek. Dávid is harcos volt, 
akiről Isten oly dicsőséges bizonyságot 
tett, akárcsak rd ta  kívül minden idők né
mely más szentje is. így pl. az a százados, 
aki így szólt az Úrhoz: „Nem vagyok mél
tó, hogy hajlékomba jöjj, inkább szólj csak 
egy szót és meggyógyul az én szolgám. 
Mert én is hatalmasság alá vetett ember 
vagyok és katonák szolgálnak alattam. S 
az egyiknek azt mondom: Merj, akkor az 
megy, s a másiknak: gyere! akkor az jön, s 
a szolgámnak: tedd ezt! akkor az njegteszi 
azt” (Mt 8,8). Azért monda az Úr róla: 
„Bizony mondom nektek, ilyen hitet Izrá- 
elben nem találtam.” (Mt 8,10). Ugyan
csak katona volt Koméliusz is, akihez an
gyal szólt: „Koméliusz, a te imádságaid és 
alamizsnáid felszálltak Isten elé emlékez
tetőül, amikor felszólította, hogy küldőn 
Péterért, hogy attól tuda meg, mit kell 
tennie (CselTlO.4). Mire ő egyik istenfélő 
katonáját küldte el a szent apostolhoz, 
hogy elhozza őt. Katonák mentek János
hoz, az Úr előfutárához és barátjához, 
hogy megkeresztelkedenek, akiről az Úr 
maga így ítélt: „Az asszonyoktól születet
tek között senki se nagyobb Jánosnál” (Mt 
11,111, Megkérdezték őt, hogy mit tegye
nek. 0  így válaszolt: „Senkit se háborítsa
tok, senkit se vádoljatok hamisan, eléged
jetek meg zsoldótokkal” (Lk 3,14). Ha te
hát azt parancsolta nekik, hogy 
eléged'enek meg a zsokéjukkal, ezzel még 
egyáltalán nem tiltotta meg nekik a fegy
veres szolgálatot.

Persze nagyobb értéke van Istennél 
annak, aki mindezeket a világi érdemeket 
félreteszi és neki tökéletes szüzességben 
szolgál. Azonban, Pál szerint, „mindenki
nek tulajdon kegyelmi ajándéka van Is
tentől, egynek így, másnak így” (1 Kor 
7,7). Mások tehát imádságban küzdenek 
értetek a láthatatlan ellenséggel. Ti pedig 
küzdőtök értük nagyon is a látható barbá
rok ellen. Bárcsak mindketten egy hiten 
lennétek! Akkor kevesebbet kellene küz
deni és könnyebben lehetne legyőzni az 
ördögöt és összes szellemét. Mivel azon
ban az Isten országa polgárai a tévelygők
től és az istentelenektől olyan sok kísér
tést kell elszenvedenek, hogy olvasztó ke
mencében megvizsgált és megtisztított 
aranyakká legyenek, nem élhetünk idő 
előtt csupa szent és igaz között, amiben 
csak a maga idejében fesz részünk.

Ha tehát harcra készül, gondoljon 
mindenekelőtt arra, hogy testi ereje is az 
Isten ajándéka. Akkor vigyáz mdd arra is,



A teológia szomszédságában

Andorka Rudolf

Kelet-Középeurópai
társadalmi perspektívák

A Lelkipásztor kérésére az alábbiak
ban megpróbálom felvázolni, hogy a 
magyar társadalomtudományok jelenle
gi ismeretei szerint milyen társadalmi 
változásokra, tendenciákra számítha
tunk a kővetkező 5-10 évben. Hangsú
lyoznom kell azonban, hogy a társada
lomtudományok nem vállakozhatnak a 
biztos jövő megjóslására. Legfeljebb 
annyit tehetnek, hogy a jelenleg és a 
közelmúltban megfigyelt tendenciák és 
kimutatott összefüggések alapján a kü
lönféle perspektívák valószínűségeire 
utalnak, valamint rámutatnak, hogy bi
zonyos jövőbeli tendenciáknak és poli
tikáknak milyen következményei lehet
nek más társadalmi jelenségek terüle
tén.

A jövőt nem jósolhatjuk meg bizto
san, mert a társadalomban nincsenek 
megmásíthatatlan vastörvények. Egye
bek között azért sem, mert a jövő alaku
lása a társadalom tagjainak, az egyes 
embereknek a döntéseitől függ. Az em
bernek pedig elég széles határok között 
szabad akarata van saját jövőjének ala
kítását illetően, így ezen keresztül az 
egész társadalom jövőjét is befolyásolni 
tudja.

A magyar társadalom következő 
éveit ezen kívül azért különlegesen ne
héz előrelátni, mert a világ egészének az 
utóbbi években felgyorsult változásai 
erősen befolyásolni fogják hazánkat. 
Például nem közömbös számunkra, 
hogy a környező országokban, minde
nek előtt a Szovjetúnióban mi fog törté
ni: sikerül-e a reformok útján továbbha
ladni, vagy folytatódik a stagnálás, ké
sőbb esetleg visszaesés, vagy visszatér 
valamilyen autoritariánus jellegű politi
kai rendszer, vagy polgárháborús álla
potok alakulnak ki. Nagyon befolyásol
ja gazdaságunk perspektíváit az is, hogy 
a világgazdasági konjunktúra hogyan 
alakul: a jelenlegi inkább depressziós 
tendencia súlyosbodik, esetleg világ- 
gazdasági válsághoz vezet, vagy egy

két év múlva újabb fellendülés, jó kon
junktúra kezdődik.

A belpolitikai fejlemények is nagy 
hatással lehetnek az egész gazdaságra 
és társadalomra. Sorozatos kormány- 
válságoknak, az ország kormányozha- 
tatlanná válásának igen súlyos követ
kezményei lehetnek.

Ha azonban eltekintünk ezektől a 
nagyon rossz -  és nem túlságosan való
színű -  külső és belső fejleményektől, 
akkor a következő perspektívákat lehet 
felvázolni:

1. ) A gazdaság nagy valószínűség
gel viszonylag rövid időn belül fel fog 
lendülni, ennek következtében az átla
gos életszínvonal újra emelkedni kezd. 
Az utolsó egy-két évben a gazdasági 
visszaesés nem volt olyan fokú, mint 
amitől -  többek közt a lengyel példa 
alapján -  félni lehetett. A gyógyulás né
hány világos jele már most látható. El
sősorban a nyugati export gyors megnö
vekedése, a kis magánszektor gyors ki
terjedése és a vártnál és féltnél kisebb 
infláció jogosít fel az óvatos derűlátás
ra. Mindezt annak köszönhetjük, hogy 
bebizonyosodott, hogy a piaci mecha
nizmus érvényre jutása nagy gazdasági
erőforrásokat hoz mozgásba, és a ma
gyar társadalom többségében jelentős 
vállalkozási kedv és igen intenzív mun
kakedv mutatkozott. Valójában csak az 
kérdés, hogy a gazdasági fellendülés 
mikor -  jövőre vagy csak néhány év 
múlva -  fog érezhetővé válni.

2. A jelenlegi gazdasági depresszió 
nagyon eltérően sújtja a társadalom kü
lönböző csoportjait, és a fellendülés 
várhatóan még ennél is eltérőbben fog 
hasznot hozni különböző rétegeknek. 
Évek óta érvényesül már egy olyan ten
dencia, hogy a többgyermekes csalá
dok, az idős nyugdíjasok, a szakképzet- 
len munkások, a parasztoknak egy je
lentős része, az aprófalvak lakói, a 
városoktól távoli falvak népessége, ál
talában Északkelet-magyarország jöve
delmi és társadalmi helyzete romlik. A

kisvállalkozóknak, az értelmiség egy 
részének, a nagyvárosi lakosság egyré- 
szének és általában a Nyugat-Dunántúl- 
nak a helyzete viszont javul. Ezek a 
tendenciák felerősödni látszanak. Meg
tetézi őket a növekvő munkanélküliség 
hatása is, mert az is elsősorban ezeket a 
rétegeket sújtja. Leegyszerűsítve azt- 
mondhatjuk: a társadalom 10-20 száza
lékának jövedelmi helyzete javul, 40-60 
százaléké romlik.

3. Ezért a jövedelemkülönbségek 
növekedése, amely máraz 1980-as évek 
elején megindult, valószínűleg felgyor
sul. Fennáll annak a veszélye, hogy a 
magyar társadalom „kettészakad”, de 
nehéz előrelátni, milyen választóvona
lak mentén. Talán a legvalószínbűbnek 
látszik, hogy -  mint a nyugatnémet szo
ciológusok szokták mondani -  létrejön 
egy „kétharmad-egyharmados” társada
lom, vagyis a szegényebb egyharmad- 
rész számára nem hoz hasznot a gazda
sági fellendülés. Nagyon veszélyes 
perspektíva lenne az, ha a társada
lomnak egyötöde-egyharmada sze
génységbe süllyedne. Jelenleg mintegy 
másfél millióra lehet becsülni a hivata
los létminimum alatt élők számát. A 
szociálpolitikától, az annak keretében 
újraosztott jövedelmek összegétől és at
tól, hogy azokat kiknek juttatják, nyil
ván igen nagy mértékben fog a szegény
ség alakulása függeni. Ezért a jó szoci
álpolitika a következő évek társadalmi 
perspektíváinak egyik kulcskérdése.

4. Nyilvánvalóan nagy különbséget 
jelent mind az érintett személyek és csa
ládok, mind a társadalom egésze számá
ra, hogy a szegénység, a hátrányos hely
zet átmeneti, néhány évig tartó, vagy 
pedig tartós állapot, sőt nemzedékről- 
nemzedékre átöröklődik. Az egyéni és 
családi szegénység időtartamának rövi
dítésében és az átöröklés mérsékelésé
ben lényeges szerepe lehet az oktatás
nak és az egészségi ellátásnak. A ma
gyar oktatási rendszerben lényeges 
hibák vannak. Mindenek előtt más or
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szágokhoz képest igen alacsony a kö
zépiskolai érettségi szintjéig eljutók és 
az egyetemre-főiskolára járók aránya. A 
beiskolázott létszámok emelése azon
ban még nem a probléma teljes megol
dása, az oktatás minőségének is javul
nia kell ahhoz, hogy az alacsony iskolai 
végzettség és műveltség ne jelentsen 
nagy tömegek számára életreszóló hát
rányt. Az általános és elvben ingyenes 
egészségi ellátás ellenére a magyar né
pesség egészségi állapota igen rossz. Az 
egészségi állapotokat és a halálozási vi
szonyokat tömören jellemző szüle
téskor várható élettartam az 1960-as 
évek óta romlik és az utolsó előtti a 
fejlett országok rangsorában. Ebben 
szerepe van az egészségi ellátás hiá
nyosságain kívül az egészségtelen élet
módnak (táplálkozásnak, nagy alkohol- 
és dohányfogyasztásnak, kevés mozgá
sai, testedzéssel járó életmódnak). Sú
lyos problémákra figyelmeztet az a 
tény, hogy a halandóság társadalmi kü
lönbségei igen nagyok, az értelmiségiek 
és a szakképzetlen munkások szüle
téskor várható élettartama között több 
év a különbség. A nagyrészt értelmisé
giek lakta legjobb budai kerületekben a 
halandóság a nyugatnémetorsági átlag
hoz hasonló, a nagyrészt munkáslakta 
legszegényebb pesti kerületekben vi
szont a szíriai halandósághoz hasonló.

5. A halandóság romlásánál is meg
döbbentőbb talán az öngyilkosság és az 
alkoholizmus terjedése az 1950-es évek 
első fele óta. Az öngyilkossági arány
szám közel két és félszeresére emelke
dett és jelenleg messze a legmagasabb a 
világon. A májzsugorodás okozta halál
esetek száma, amelyet az alkoholizmus 
mérésére szoktak használni, tízszeresé
re emelkedett, ebből a szempontból a 
legrosszabb helyzetű négy-öt ország 
között vagyunk. Nincsenek hosszú idő
soraink a lelki betegségek alakulásáról, 
de egy 1989. évi vizsgálat (2) szerint a 
felnőtt népességnek 33 százaléka muta
tott neurotikus és 24 százaléka dep
ressziós tüneteket. (A két csoport között 
természetesen nagy az átfedés.) Itt is 
utalni kell arra, hogy minél szegényebb 
társadalmi réteget nézünk, annál na
gyobb az öngyilkosok, az alkoholisták 
és a lelkibetegek aránya. Bármennyire 
fontos akut feladat lenne ezeknek a 
romló tendenciáknak a megállítása, rö
vidtávon aligha lehet mást javasolni, 
mint a lelki problémákkal küszködő 
embereknek segítséget felajánlani, ké
pes intézmények (nevelési tanácsadók, 
pszichológiai segítő központok, alko
holista gondozók, öngyilkosmentő tele
fonszolgálatok, krízisintervenciós köz
pontok) hálózatának kibővítését.

6. A szociológiai szakirodalomban 
többféle magyarázatot találhatunk az e- 
lőbbi pontban tárgyalt jelenségeknek, 
szaknyelven: a deviáns viselkedések
nek az okairól. Durheim anómia elmé
lete szerint a társadalmi normák 
meggyengülése, összezavarodása, Mer- 
ton anómia elmélete szerint a társada
lomban értéknek tekintett célok (példá
ul a családi jólét emelése, a karrier) és 
az ezek megvalósítására felhasználható 
eszközök, viselkedésmódok (munka, 
tanulás) közötti ellentmondás, az elide
genedés fogalmát használók szerint az 
értelmes életcélok elvesztése, az egyéni 
élet perspektívátlanná válása, a kulturá
lis elméletek szerint a kulturális érték- 
rendszerek közötti konfliktus, az ennek 
következtében létrejövő értékválság te
rületén kell ezeknek a jelenségeknek a 
legmélyebb gyökereit keresni.

Az anómia, az elidegenedés, az ér
tékválság szociológiai vizsgálata igen 
sok módszertani nehézségbe ütközik, 
sokáig kényes témának is számítottak. 
Ezért csak a legutóbbi évekből vannak 
olyan adataink, amelyeknek alapján kö
vetkeztetni lehet rájuk. Egy 1990-ben 
végzett viszonylag kicsi (ezer felnőttre 
kiterjedő) adatfelvételnek négy kérdé
sére hivatkoznék itt annak szemlélteté
sére, hogy az a jelenség, amelyet az 
anómia, vagy az elidegenedés vagy az 
értékválság fogalmával szoktak körülír
ni, a magyar társadalomnak nagyon szé
les köreit érinti.

Arra a kérdésre, hogy „érzi-e úgy, 
hogy nincs célja, értelme az életének?” 
2 százalék az „állandóan” választ adta, 
4 százalék nagyon gyakran, 6 százalék 
gyakran, 33 százalék néha érzi így.

Arra a kérdésre, hogy „előfordul-e, 
hogy elveszti a hitét önmagában, és 
hogy úgy érzi, semmire se jó?”, 1 száza
lék az állandóan, 3 százalék a nagyon 
gyakran, S százalék a gyakran és 38 
százalék a néha választ adta.

A „manapság csak napról-napra él 
az ember, nem nagyon érdemes tervez
getni, távolabbi célokat kitűzni” kije
lentéssel a megkérdezettek 40 százaléka 
teljesen, 35 százaléka részben egyetér
tett.

Az élet értelmetlensége, a saját ér
téktelenség, a perspektívátlanság és az 
eszmények, hitek elvesztése érzésének 
ilyen fokú elterjedtsége, -  illetve ennek 
megfordítottjaként az a tény, hogy a 
megkérdezetteknek csak a kisebbsége 
látja az életének értelmét, stb. -  arra 
enged következtetni, hogy a mai ma
gyar társadalom legsúlyosabb problé
máit itt kereshetjük.

Márpedig egyre inkább elterjed a 
társadalomtudományokban az a felis
merés, hogy sem a politikai demokrá

cia, sem a piacgazdaság nem képes egy 
szilárd erkölcsi norma rendszernek és 
az azt alátámasztó elfogadott érték 
rendszernek a hiányában működni. Ez 
áll a hátterében Ralf Dahrendorf (3) ta
valy írott könyvében kifejtett gondola
tának, hogy a kelet-középeurópai orszá
gokban a többpártrendszerű parlamenti 
demokráciára való áttérést 6 hónap alatt 
meg lehetett valósítani, a gazdaság át
alakításához és talpraállításához körül
belül 6 évre van szükség, a társadalom 
megváltozásához azonban 60 év, két 
nemzedékváltás lesz szükséges. Más
szóval a mi 60 év körüli nemzedékünk
nek majd az unokái fognak remélhető
leg valóban demokratikusan gondol
kodni és viselkedni, ennek megfelelő 
normákat és értékeket vallani. Mint, 
Tardos Márton közgazdász két évvel 
ezelőtt a magyarországi átalakulásra 
utalva nagyon találóan megjegyezte: 
Mózes népének sem hiába kellett 40 
évig a pusztában vándorolnia, mielőtt 
Kánaán földjére léphetett, mert 40 év 
alatt egy új gondolkodású nemzedék 
nőtt fel.

Ezek a gondolatok egyes olvasók 
számára nagyon pesszimistáknak, má
sok számára nagyon optimistáknak tűn
hetnek. Lényegük azonban nem a ború
vagy derűlátás, hanem az, hogy a legsú- 
lyosab problémák nem ott vannak, ahol 
azokat többnyire látjuk. A gazdaság 
összeomlásától és nagyon súlyos élet- 
színvonal süllyedéstől valószínűleg 
nem kell tartani. Az anyagi jellegű szo
ciális problémák, a szegénység és más 
hátrányok szociálpolitikai eszközökkel 
mérsékelhetők. Az oktatás és az egész
ségi ellátás színvonala fokozatosan ja
vítható. A romló halandóság, a terjedő 
öngyilkosság, alkoholizmus, lelki be
tegségek mélyen fekvő okait sokkal ne
hezebb mérsékelni. Már azt is nagy 
eredménynek kellene tartanunk, ha a 
következő években ezek a romló ten
denciák legalább megállnának. Némi 
optimizmussal ennek első jeleit már fel 
lehet fedezni. Például az öngyilkossági 
arányszám 1988-ban és 1989-ben mint
egy öt százalékkal csökkent az előző 
évekhez képest.
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1. ) Az ebben a cikkben említett társadalmi ten

denciákra vonatkozó legfrisebb adatok meg
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ságban, reprezentatív felvétel alapján, kandi
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Olaszból fordította az Országos Lelkipásztori Intézet 
felkérésére Dr. Szabó Tamás, római katolikus tanár, 
győri szemináriumi prefektus

A római katolikus egyház világszerte küzd 
ugyanazzal a kérdéssel, amivel mi is találko
zunk. Hat évvel ezelőtt egy ma is aktuális felmé
rést végeztek, aminek rövidített formában közöl
jük a jelentését. A mintegy 76 területi és orszá
gos püspökkari konferenciától 1985. október 30- 
ig beérkezett információs anyag alapján készí
tett ideiglenes jelentés.

Előszó
Válaszul a számos területi1  2 és orszá

gos püspökkari konferencia által kinyil
vánított aggodalomra, a Keresztény 
Egységtitkárság, a Nem-keresztények 
Titkársága, a Nemhívők Titkársága és a 
Kultúra Pápai Tanácsa tanulmányt ké
szített a „szekták" , az ,ú j  vallási moz
galmak", a „k u ltu s z o k jelenlétéről és 
tevékenységéről. Maguk a fent nevezett 
hivatalok és a Vatikáni Államtitkárság 
is már jó ideje aggodalommal figyelték 
a jelenséget.

Első lépésként 1984. februárjában a 
Keresztény Egységtitkárság a négy 
megnevezett hivatal nevében kérdőívet 
küldött a püspökkari konferenciáknak 
és a hasonló szervezeteknek3 abból a 
célból, hogy olyan információkat és jel
zéseket gyűjtsön, amelyek a lelkipász
tori lépésekhez és a további kutatási irá
nyok meghatározásához segítségül 
szolgálhatnak. 1985 októberében szá
mos válasz érkezett valamennyi föld
rész püspöki konferenciáitól és a regio
nális püspöki szervezetektől. Néhány 
válasz részletes tájékoztatást nyújtott 
egyes egyházmegyékről, s azokat egyéb 
dokumentumok, lelkipásztori levelek, 
kisebb kiadványok, cikkek és tanul
mányok kíséretében küldték el.

Természetesen lehetetlen összefog
lalni a bőséges dokumentációt, amelyet 
egyébként is nap, mint nap fel kellene 
frissíteni, hogy a szekták, az új vallási 
mozgalmak és „kultuszok” kihívására 
adandó alkotó jellegű lelkipásztori vá
laszhoz megfelelő alapot nyútjson. 
Ezen jelentés tehát a kapott válaszok és 
dokumentumok alapján csak egy nyers, 
átfogó képet tud alkotni.

Á jelentés felosztása a következő: 1) 
Bevezetés; 2.) Ezen mozgalmak és cso
portok terjedésének okai; 3.) Kihívás és 
az érintettek lelkipásztori megközelíté
se; 4.) Zárszó; 5.) A Szinódus felhívása; 
6.) További tanulmányozásra és kuta
tásra javasolt témák 7.) Iroda
lomjegyzék; 8.) Függelék

1.1. Mik is a szekták?
Mit értünk „kultusz" alatt? A kérdés 

megválaszolásakor szem előtt kell tarta
nunk, hogy már a fogalmakkal, a meg
határozásokkal és a szóhasználattal 
kapcsolatban nehézségek merülnek fel. 
A „szekta” és a „kultusz” lenézést és 
megvetést sugalmazó kifejezések és 
már önmagukban is inkább negatív ér
tékelést tartalmaznak. Jobb, ha inkább 
olyan semleges megnevezéseket hasz
nálunk, mint „új vallási mozgalmak”, 
vagy „új vallási csoportok”. Nehéz pon

tosan meghatározni ezeknek az Egy
háztól és egyházi közösségektől, vagy 
egy „egyházon belüli engedélyezett 
csoporttól” különböző „új mozgal
mak”, vagy „csoportok” mibenlétét. 
Először alapvetően különbséget kell 
tenni a keresztény eredetű szekták és a 
más vallásokból, vagy egy egyszerű hu
manizmusból eredő szekták között. 
Nem ritkán igen kényes problémával 
találjuk szembe magunkat, amikor a ke
resztény eredetű szektákat meg kell kü
lönböztetni az egyházaktól, az egyházi 
közösségektől és az egyházon belüli 
törvényes csoportoktól. Mindazonáltal 
ez a megkülönböztetés nagyon fontos!

A szektás szellem, azaz egy erősza
kos térítő munkával párosult rugalmat
lan magatartás nem szükségszerű alkotó 
eleme egy „szektának”, mindenesetre 
nem elég egy szekta jellemzéséhez. Ha
sonló magatartással az egyházhoz vagy 
egyházi közösségekhez tartozó hívek 
csoportjaiban is találkozhatunk. A szek
tás szellemű keresztény csoportoknál 
fejlődés, javulás következhet be a hívek 
elmélyültebb oktatása és a más keresz
tényekkel való kapcsolat által. így egy
re „egyháziasabb” magatartást tudnak 
magukra ölteni.

A keresztény eredetű szekták és az 
egyházak, egyházi közösségek közötti 
különbség mutatója talán a tanítás forrá
saiban kereshető. Például vannak, akik 
a Biblia mellett más „kinyilatkoztatott 
könyveket” és „prófétai üzeneteket” is 
elfogadnak, vagy a Bibliából kihagynak 
egyes protokanonikus könyveket, illet
ve gyökeresen megváltoztatják a Szent
írás tartalmát.

A kérdőívre adott válaszok egyike 
az alábbi módon próbálja leírni a szek
tákat:

1 Valószínűleg utalás arra, hogy egyes országokban több püspöki konferencia is van, pl. Németországban a bajor püspököknek külön konferenciája (is) 
van.

2 A culto szó, amely az eredeti szövegben szerepel, mind Jpiltuszt, mind vallást is jelent.
3 hasonló szervezet lehet pl. a Celam, a Latin-Amerikai Püspöki Konferencia.
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„Gyakorlati okokból egy „kul
tuszt'” „ vagy egy szektát úgy hatá
rozunk meg, mint valamilyen vallá
si csoportosulást, amely sajátos, 
egyik fő  vallásból leszármaztatott, 
de az adott fő  valláséval nem meg
egyező világnézetet vall". Ide so
roljuk azokat a különleges csopor
tokat, amelyeket az emberi szabad
ságra és általában a társadalomra 
veszélyesnek tekintünk; ezeket a 
kultuszokat és szektákat számos sa
játos és közös viselkedési forma je l
lemez. Ezenfelül autoritárius szer
kezetűek; egyfajta agymosást és 
agykontrollt alkalmaznak; kollektív 
kényszerítő eszközökhöz folyamod
nak, bűntudatot, félelmet ébreszte
nek stb. ezekről a jellemzőkről egy 
amerikai író írt alapvető művet: 
Dave Breese, Know the Marks o f 
Cults (Ismerd meg a kultuszok jel
lemzőit) (Victor Books, Wheaton
III., 1975).

1.2. Eltekintve a fent említett meg
különböztetési nehézségektől, a kérdőí
vekre adott válaszokban sok terminoló
giai pontatlanság található, amely gyak
ran a más egyházak és egyházi 
közösségek hiányos ismeretéből ered. 
Emiatt vagy olyan irányzat, amely szek
tának nevez minden a R. Katolikus Egy
házzal teljes egységben nem álló ke
resztény közösséget. Végül némelyek a 
saját országában kevésbé elterjedt, más 
nagy vallások követőinek csoportjait 
nevezik szektáknak.

Mindettől a megkülönböztetésben 
és kifejezésekben tapasztalható bizony
talanságtól és pontatlanságtól eltekintve 
szinte valamennyi helyi egyház felfi
gyelt az új vallási vagy álvallási moz
galmak és csoportok sokaságának fel
bukkanására és gyors terjedésére. A je
lenséget szinte valamennyien komoly 
problémának, sőt néhány kivételtől el
tekintve riasztónak tartják. Csak né
hány, elsősorban muzulmán többségű 
országban tűnik úgy, hogy ez a problé
ma nem jelentkezik.

1.3. A jelenség gyorsan, számos he
lyen némi sikerrel terjed, s ez lelkipász
tori szempontból problémát jelent. Leg
először az a kérdés vetődik fel: hogyan 
viselkedjünk egy katolikus család azon 
tagjával, aki szektába keveredett. A plé
bános, a lelkipásztori segítő, vagy a ta
nácsadó rendszerint és elsősorban az il
lető rokonságával és barátaival foglal
kozik. Gyakran magával az illetővel 
nem is lehet közvetlenül kapcsolatba

lépni, hogy tanácsot adjunk neki, vagy 
hogy segítsünk neki visszailleszkedni a 
társadalomba vagy az Egyházba. Mind
ehhez pszichológiai hozzértésre és ta
pasztalatra van szükség.

1.4. A leginkább érintett csoportok
A legkönnyebben sebezhető és, úgy

tűnik, a legjobban érintett réteg az ifjú
ság. Minél inkább kötődés4 nélküliek, 
nem vesznek részt a plébániai életben és 
munkában, zilált családi körülmények 
között élnek, nemzeti kisebbséghez tar
toznak, vagy olyan helyen laknak, ahol 
az egyház csekély befolyással rendelke
zik, annál inkább úgy tűnik, hogy az új 
mozgalmak és csoportok térítésének al
kalmas célpontjaivá válhatnak. Persze 
nem csak a feltűnő módon alkalmas 
személyek válhatnak célpontokká, mert 
néhány szekta a felnőttek között talál 
kővetőkre, míg mások a magas életszín
vonalon élő családok között virágza
nak. Ebben az összefüggésben meg kell 
említeni az egyetemi campus-okat,5 
melyek, úgy tűnik, gyakran kínálnak jó 
táptalajt a szekták szaporodásához és a 
tagtoborzó törekvésekhez. A klérussal 
fennálló problémás kapcsolat, vagy ren
dezetlen házassági körülmények is ve
zethetnek az egyházzal való szakítás
hoz és egy új csoporthoz csatlakozás
hoz.

Csekélynek tűnik azok száma, akik 
nem tiszta szándékkal lépnek be egy 
szektába. A legsúlyosabb vád, amivel 
illetni lehet a szektákat az, hogy gyak
ran kihasználják az elégedetlen embe
rek jószándékát és vágyait. Valóban, ott 
érnek el nagyobb sikereket, ahol a társa
dalom vagy az egyház nem tudta meg
felelően fogadni ezt a jószándékot és 
kielégíteni ezeket a kívánságokat.

1.5. A katolikusok közötti viszony
lagos sikereik okai természetesen sok
félék és az okok között különböző szin
teket lehet megkülönböztetni. Ezek 
mindenekelőtt azok az igények és tö
rekvések, amelyeket az egyén nem tud 
saját egyházában kielégíteni. Ehhez já
rulnak a szekták tagtoborzó és tanító 
módszerei. Végül más okok is szerepet 
játszhatnak, mint egy egyházhoz vagy 
szektához való tartozás igénye, pl. gaz
dasági és politikai érdekek, politikai 
nyomás, egyszerű kíváncsiság, stb.

Ezen okok értékelését csak abban a 
sajátos környezeten belül lehet elvégez
ni, amelyben felvetődnek. Mind
azonáltal egy általános jellegű értékelés 
eredménye is be tud mutatni és be is 
mutat egy sor sajátos indokot, amelyek 
végeredményben egyetemesnek bizo

nyulnak. Ennek az egyetemességnek 
egyik oka talán az egymástól való füg
gés6 növekedése, amely a mai világban 
tapasztalható. A jelenség a mai társa
dalmi felépítmény személytelenségé
nek egyik tünete -  ez Nyugaton jött 
létre, és negymértékben elterjedt a világ 
többi részén is - ,  mely mind személyes, 
mind közösségi téren számos válság- 
helyzetet idéz elő. Ezekben a válság- 
helyzetekben különféle szükségletek, 
törekvések és problémák kerülnek fel
színre, amelyek mindegyike konkrét és 
kielégítő választ igényel. A szekták azt 
állítják magukról, hogy ők tudják és 
meg is adják a választ. Ezt meg is teszik 
mind érzelmi, mind értelmi téren, de 
számos esetben az érzelmi igényeket 
oly módon elégítik ki, hogy közben el
homályosítják az értelmi képességeket.

Ezek alapvető szükségletek és tö
rekvések az ember teljességre és harmó
niára, az élet és tapasztalatok minden 
szintjén való közreműködésre és (ön) 
megvalósításra törekvésének kifejezői, 
továbbá az ember azon próbálkozásai
nak kifejezői, hogy megtalálja az igaz
ságot és az élet értelmét, hogy megtalál
ja azokat az építő jellegű értékeket, 
amelyek a (mind közösségi, mind egyé
ni) történelem bizonyos korszakaiban 
úgy tűnik, hogy rejtve vannak, szétrom
bolták őket, vagy elvesztek, s amely ér
tékekre olyan embereknek van szüksé
gük,, akiket egy hirtelen változás, az 
erős stressz, félelem stb. feldúlt.

1.6 A kérdésre adott válaszok azt 
mutatják, hogy a jelenséget nem az 
Egyházat fenyegető veszélynek, hanem 
inkább lelkipásztori kihívásnak tekintik, 
jóllehet a szekták meglehetősen erősza
kos térítő tevékenységét sokan súlyos 
problémának tartják. Néhány válaszban 
azt is megjegyzik, hogy -  saját becsü
letességünk és őszinteségünk fenntartá
sa mellett -  arról sem szabad megfeled
keznünk, hogy minden vallási csoport
nak joga van saját hite megvallásához 
és a saját lelkiismerete szerinti élethez. 
Megjegyzik továbbá, hogy az egyes 
csoportokkal fenntartott kapcsolatok
ban a II. Vatikáni Zsinaton és a Zsinatot 
követően megjelent egyházi dokumen
tumokban a vallási párbeszédről lefek
tetett elvek szerint kell eljárnunk. Nem 
szabad megfeledkeznünk a minden sze
mélynek kijáró tiszteletről sem, és az 
őszinte hívőkkel szembeni magatartá
sunk ne elítélő, hanem megértő és nyi
tott legyen.

A kérdőívre adott válaszok arról 
árulkodnak, hogy nagy szükség lenne

4 A legame szó kötődést és kötöttséget is jelent.
5 Egyetemi diákszálló-negyedek. (USA)
6 A szövegből nem derül ki egyértelműen, hogy az emberek, a társadalmak, vagy a szekták egymás közötti függését értsük.
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megfelelő információkra és oktatásra 
(nevelésre).7

2. Ezen mozgalmak és
csoportok terjedésének okai

Válsághelyzetek és az általános se
bezhetőség olyan igényeket és törekvé
seket hozhatnak a felszínre és/vagy 
idézhetnek elő, amelyek az emberben a 
szekták felé fordulás fő mozgatói lehet
nének. Ezek mind értelmi, mind érzelmi 
téren megnyilvánulnak és közös jellem
zőik: az „én”-re vonatkoznak, az „én” 
kapcsolatára a „másik”-kal (szociális 
terület), a múlttal, a jelennel, a jövővel 
(kulturális, egzisztenciális terület) és a 
transzcendenssel (vallás). Ezek a szin
tek és területek összefüggenek egymás
sal. Az ilyen igényeket és törekvéseket 
kilenc fő csoportba lehet felosztani, jól
lehet ezekhez az egyes esetekben elég 
gyakran még további csoportok is járul
hatnak. Minden „törekvési” csoportnál 
feltüntetjük azt, amit a szekták ajánla
nak. Jóllehet a siker fő okait ebben az 
összefüggésben vizsgáljuk, nem té
veszthetjük szem elől sok szekta tagto
borzó módszereit és képzési technikáit. 
(V.ö. alább a 2.2 pontban)

2.1. Igények és törekvések: amit
a szekták kínálni látszanak

2.1.1. Az odatartozás keresése (kö
zösségi érzés) Sok közösség szétszóró
dott, a hagyományos életmód felbom
lott, családi tűzhelyek kialudtak, az em
berek úgy érzik, hogy gyökértelenek, 
széthullottak. Innen ered a „valahova- 
tartozás” igénye.

A válaszokban használt kifejezések: 
odatartozás, szeretet, közösség, érintke
zés, melegség, kapcsolat, gondoskodás, 
támogatás, barátság, érzelem, tesvéri- 
ség, segítség, szolidaritás, találkozás, 
párbeszéd, vigasztalás, elfogadás, meg
értés, együttérzés, közelség, kölcsö
nösség, együttlét (togethemess), kien- 
gesztelődés, tolerancia, gyökerek, biz
tonság, menedék, oltalom, 
megmentés/üdvösség, védelem, (csalá
di) tűzhely.

A szekták látszólag a következőket 
nyújtják: emberi melegség; a kis, szoros 
közösségekben figyelem és támasz; kö
zös cél és testvériség; az egyénre fordí
tott figyelem; védelem és biztonság, kü
lönösen válsághelyzetekben; segítik a 
társadalom peremére szorult egyének 
(pl. elváltak) újra-beilleszkedését a kö
zösségbe; olyan csoport, mely gyakran 
az egyén helyett gondolkodik.

2.1.2. Válaszkeresés

Az összetett és zavaros helyzetek
ben az ember, érthető módon, megfelelő 
válaszokat és megoldásokat keres.

A szekták látszólag a következőket 
nyújtják: bonyolult kérdésekre és hely
zetekre egyszerű, szép és kész válaszo
kat; az Igazságok és a hagyományos 
értékek leegyszerűsített és részleges 
változatait; pragmatikus teológiát, si
kerteológiát, „új kinyilatkoztatásaként 
tálalt szinkretista teológiát; „új igaz- 
ság”-ot olyan embereknek, akik gyak
ran kevéssé ismerik a „régi igazság”-ot; 
világos útmutatásokat; erkölcsi felsőbb
rendűségre való hivatkozást- „termé
szetfeletti” elemek bizonyítékait; 
glosszoláliát, önkívületet, médiumokat, 
próféciákat, birtoklást stb.

2.1.3. A teljesség keresése (holism)
Úgy tűnik, sokan nem találkoznak

magukkal, másokkal, a saját kultúrájuk
kal, saját környezetükkel: törést tapasz
talnak. Megsértették őket a szüleik, a 
tanáraik, az Egyház, a társadalom. Kire
kesztettnek érzik magukat. Olyan vallá
sos szemléletre vágynak, amely min
dent és mindenkit össze tud hangolni; 
olyan vallást, amely hagyja érvényesül
ni a testet és a lelket, lehetőséget nyújt 
az aktív közreműködésre, a spontán 
megnyilvánulásokra és az alkotó képes
ség kibontakoztatására. Testileg is meg 
akarnak gyógyulni. (Ez a pont különö
sen gyakran szerepel az Afrikából beér
kezett válaszokban)

A válaszokban használt kifejezések: 
gyógyulás, egység, teljesség, beillesz
kedés, csorbítatlanság, összhang, béke, 
kiengesztelődés, spontaneitás, kreativi
tás, (aktív) közreműködés.

A szekták látszólag a következőket 
nyújtják: elégséges vallási élményt; az 
üdvösség és a megtérés túlhangsúlyozá
sát; lehetőséget az érzések és érzelmek 
kifejezésére, a spontaneitásra (pl. a li
turgiában); fizikai és lelki gyógyulást; 
segítséget a kábítószer és alkohol okoz
ta problémákban; bizonyos kapcsolatot 
az élettel.

2.1.4. A kulturális önazonosság ke
resése. Ez a terület szorosan összefügg 
az előzővel. A harmadik világ számos 
országában a társadalom erősen eltávo
lodott a hagyományos kulturális és tár
sadalmi (és vallási) értékektől; ugyanez 
áll a hívőkre is.

A válaszokban használt főbb kifeje
zések: inkulturáció8 megtestesülés, el- 
idegendedés, modernizálódás.

A szekták látszólag a következőket 
nyújtják: széles teret a vallási-kulturális 
örökségnek, a spontaneitásnak, az ak

tív) közreműködésnek; az emberek jel
lemvonásaihoz és törekvéseihez szoro
san kapcsolódó ima- és prédikációs stí
lust.

2.15. Az elismerés és a sajátosság 
igénye. Az embereknek szükségük van 
arra, hogy kilépjenek a névtelenségből, 
arra, hogy megteremtsék az önazonos
ságukat, arra, hogy érezzék ilyen, vagy 
olyan módon különlegesek és nem csak 
a tömeg egy arcnélküli részei. A nagy 
plébániák, vagy rendek, a kapcsolatok 
hivatalos jellege és a klerikalizmus ke
vés módot ad arra, hogy mindenkihez 
egyénileg és személyes helyzetét figye- 
lembevéve közeledjenek.

A válaszokban használt kifejezések: 
önbecsülés, (ön)igenlés, lehetőség, 
„kapcsolatok valakivel”, közreműkö
dés.

A szekták látszólag a következőket 
kínálják: az egyénnel való törődést; 
egyenlő esélyeket a szolgálatban és ve
zetésben, a közösségi életben való rész
vételben és az önkifejezésre; lehetősé
get a személyes adottságok kibontakoz
tatásra; alkalmat egy elit csoporthoz 
való tartozásra.

2.1.6. A transzcendens keresése 
Ez a keresés egy nagyon mély lelki 

igényt fejez ki, egy felülről jövő ösztön
zést, hogy keressünk valamit a kézzel
fogható, a közvetlen, az ismert, az elle
nőrizhető, az anyagi dolgok mögött; 
hogy az élet végső kérdéseire választ 
találjunk; valamit, ami gyökeresen meg 
tudja változtatni az emberi életet. Mind
ez a titok, a tiokzatos iránti érzékről. A 
sors, az elkerülhetetlen jövő miatti ag
godalomról, a messianizmus és a profe- 
tizmus iránti érdkelődésről tanúskodik. 
A szóban forgó emberek gyakran nin
csenek tisztában azzal, hogy az egyház 
mit tud nyújtani, vagy látszólag elcsüg
gedtek attól, amit az Egyház részéről az 
erkölcsi kérdések egyoldalú túlhangsú
lyozásának tartnak, vagy az egyház in
tézményi jellege miatt. Az egyik válasz 
„magánkeresők”-ről beszél.

„A (közvélemény) kutatásból arra 
lehet következtetni, hogy a kérdésre 
az emberek meglepően magas há
nyada elismeri, hogy már érzett va
lamiféle vallási vagy lelki hatást, 
amely nagymértékben megváltoz
tatta az életét, s hozzáteszi, hogy 
erről a tapasztalatról, soha senki
nek nem beszélt... Sok fiatal el
mondta: félt attól, hogy kicsúfolják, 
vagy különcnek tartják, ha a lelki 
vagy vallási élményét szóba hozza.

7 Az educaczione szó mind az oktatást, mind a nevelést magába foglalja.
8 Az inkulturációt a jelen dokumentum 5.3. pontja így határozza meg: „a valós emberi értékeknek a kereszténységbe és a különféle kultúrákba való 

beépülése általi belsó átalakulása”.
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Azt is elmondták, hogy nehezükre 
esett tanárokkal vagy papokkal be
szélni róla és magukra maradtak a 
végső és legfontosabb kérdések 
megválaszolásában. ”

A válaszokban használt kifejezések: 
transzcendencia, szent, misztérium, 
misztika, meditáció, szertartás9, imá- 
dás, igazság, hit, lelkiség, jelentés, cél, 
értékek, jelképek, imádság, szabadság, 
újjászületés, meggyőződés.

A szekták látszólag a következőket 
kínálják: a Bibliát és bibliai ismerete
ket; az üdvösség érzését; a Lélek aján
dékait, meditációt, lelki önmegvalósu
lást. Egyes csoportok nem csak arra ad
nak lehetőséget, hogy a végső 
kérdéseket egy „védett” társadalmi kö
zegben ki lehessen mondani és el lehes
sen mélyíteni, hanem ehhez alkalmas 
nyelvezetet és fogalmakat nyújtanak, 
valamint világos és viszonylag egyér
telmű válaszok sorát kínálják.

2..1.7. A lelkivezetés igénye 
A „keresők” családjában hiányozhat 

a szülői segítség, vagy hiányozhat az 
Egyház illetékesei, a tanárok részéről az 
irányítás, a türelem és a személyes el- 
kötleezettség.

A válaszokban használt kifejezések: 
vezetés, tisztelet, elkötelezettség, meg
határozás, parancs, guru.

A szekták látszólag a következőket 
kínálják: karizmatikus vezetők részéről 
vezetést és útmutatást. A mester, a veze
tő, a guru személyes fontos szerepet ját
szik a tanítványok összefogásában. A 
befolyással rendelekző lelki vezető 
(messiás, próféta, guru) irányában oly
kor nem csak engedelmesség, hanem 
szinte hisztérikus tisztelet is megnyilvá
nul.

2.1.8. A belelátás igénye10 (jövő ví
zió szerk.)

Világunk gyűlölettel, konfliktusok
kal, erőszakkal és megsemmisüléstől 
való félelemmel van átszőve. Az embe
rek nyugtalankodnak a jövő miatt, 
gyakran kétségbeesettek, segítség nél
kül vannak, tehetetlenek. A remény je
leit keresik, kiutat ebből a helyzetből. 
Egyesek, olykor meghatározhatatlan 
módon vágynak arra, hogy a világot 
jobbá tegyék.

A használt kifejezések: látás, újjáéb- 
redés, elkötelezettség, újdonság, új 
rend, kiút, választási lehetőség, célok, 
remény.

A szekták látszólag az alábbiakat kí
nálják: az egyén, az emberiség, a törté
nelem, a kozmosz „új szemléletmód
ját”. Új kor, új korszak kezdetét ígérik.

2.1.9. A közreműködés és az elköte
lezettség igénye. Ez a terület szorosan 
kapcsolódik az előzőhöz. A „keresők” 
(seekers) közül sokan nem csak a jelen 
és jövő világ új szemlélete iránti igényt 
érzik, hanem részt is akarnak venni a 
jelent és jövőt illető döntésekben, a ter
vezésben, a jövő megvalósításában.

Főbb kifejezések: közreműködés, 
tevékeny tanúságtétel, építés, élite, tár
sadalmi elkötelezettség.

A szekták látszólag a következőket 
nyújtják: konkrét küldetést egy jobb vi
lágért, teljes önátadásra való felhívást, 
többszintű közreműködést.

Összefoglalva megállapíthatjuk, 
hogy úgy tűnik, a szekták hitük erejé
ben, erős (gyakran nagy vonzerejű) 
meggyőződéssel, odaadással és elköte
lezettséggel élnek. Ott keresik fel az 
embereket, ahol élnek, meleg, szemé
lyes és diszkrét módon közelednek hoz
zájuk. Azáltal, hogy ösztönzik a tevé
keny közreműködsére, a spontaneitásra, 
a felelősségre, az elkötelezettségre, 
hozzásegítik őket, hogy kilépjenek a 
névtelenségből.

Mindennek érdekében szoros kap
csolatot tartanak fenn velük, megláto
gatják őket otthonukban, állandó támo
gatást és útmutatást adnak nekik. Segí
tik az embereket, hogy 
újraértelmezzék11 tapasztalataikat, 
hogy újra megerősödjenek értékeikben 
és hogy egy összefüggő rendszer kere
tében elemezzék az alapvető kérdése
ket. Rendszerint a szó meggyőző erejé
re támaszkodnak: prédikáció, irodalmi 
termékek, mass média (a keresztény 
csoportok esetében a Biblia túlzott ki
hangsúlyozása), és gyakran a gyógyítás 
szolgálta is eszköztárukba tartozik. Rö
viden: úgy mutatkoznak be, mint akik 
egy kaotikus világban a válasz, az 
„örömhír” egyedüli birtokosai.

Mindezek jelentősen hozzájárulnak 
a szekták sikeréhez. A sikernek azonban 
ezen felül más okai is vannak, mint pél
dául a hívőtoborzás, a képzés és az in- 
doktrinálás módszerei.

2.2. Hívőtoborzási és képzési mód
szerek, az indoktrinálás folyamata12

Számos szekta és vallás sikere nagy
részt az általuk alkalmazott és gyakran

igen kifinomult hívőtoborzási és képzé
si (training) módszerekben, valamint a 
tanok elmélyítésének folyamatában 
gyökerezik, az esetek többségében a 
szekták ezekkel az eszközökkel olyan 
egyéneket vonzanak magukhoz, akik 
egyfelől nincsenek tudatában annak, 
hogy mindez jól meg van rendezve, 
másfelől nem ismerik fel sem azt a mes
terkedést, amellyel őket meg akarják té
ríteni, sem a képzés módszereit (szociá
lis és pszichikai manipuláció), amelyet 
velük szemben alkalmaznak. A szekták 
saját gondolkodásukat, érzelmi világu
kat és viselkedési módjukat erőltetik rá 
tagjaikra, ezzel szemben az Egyház úgy 
közeledik az egyénekhez, hogy azok 
meggyőződésből és felelősséggel csat
lakozzanak hozzá.

Végeredeményben mind a fiatalok, 
mint az idősek könnyen prédáivá vál
hatnak ezeknek a technikáknak és mód- 
szerekenk, amelyek gyakran az érzelem 
és a csalódás keverékei (vö. love-bom- 
bing13, „személyiségteszt”, vagy a le
mondás14. Ezeknek a technikáknak po
zitív a kiindulópontjuk, majd a viselke
dés módosítására irányuló, visszaélésen 
alapuló módszerek alkalmazásával fo
kozatosan egyfajta lelki ellenőrzésbe 
mennek át.

Szükséges felsorolni az alábbi ösz- 
sze tevőket:

-  a megtérteket kifinomult módsze
rekkel vezetik be a szektába és csak 
fokozatosan jön rá az illeltő, hogy való
jában kikkel is áll szemben;

-  a megnyerés15 alábbi módszereit 
alkalmazzák: love-bombing, meghívás 
egy ingyen étkezésre, egy „barátok szá
mára létesített nemzetközi központba”, 
a flirting-fishing módszer alkalmazása 
(prostitúció, mint a toborzás eszköze);

-  szép és kész válaszokat adnak, ba
rátságokat kötnek, a beszervezetteket 
döntésre kényszerítik;

-  hízelegnek és ígérgetnek;
-  pénzt és gyógyszert osztogatnak;
-  megkívánják az alapítóra, a veze

tőre való feltétlen ráhagyatkozást;
-  elszigetelés: a gondolkodás folya

matát ellenőrzés alatt tartják, kiiktatnak 
minden külső értesülést és befolyást 
(család, barátok, napilapok, folyóiratok, 
televízió, rádió, orvosi kezelés stb.), 
amely megzavarhatná a szekta vonzere
jét és az érzelmi, viselkedési hasonulás 
folyamatát;

9 A celebrazione szó ünneplést és szertartást is jelent.
10 A visione szó nagyon gazdag jelentéstartalommal bír, jelent esetben a belelátás, vagy szemlélet felel meg legjobban.
11 A re-interpretare szó használja az eredeti szöveg, ez mind úraértékelést, mind átértékelést is jelenthet.
12 Az indottrínamento szót nehéz egy szóval visszaadni, kb. annyit jelent, mint az adott szekta tanításába való beavatás, és a tanítás folyamatos 

elméyftése.
13 Love-bombing: kb. felfokozott érzelmekkel teli közeledés.
14 A szövegből lnem derül ki egyértelműen, hogy ezalatt milyen lemondást értenek (Önmegtagadás)
15 Az eredeti szövegben dominazione áll,ami uralkodást jelent.
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-  a beszervezetteket elszigetelik ko
rábbi életüktől, állandóan fölemlegetik 
korábbi hibás viselkedésüket pl. kábító
szerélvezetet, szexuális félrelépéseiket; 
gúnyolódnak a pszichikai zavarokon, az 
emberi kapcsolatok hiányán stb.;

-  tudatátalakító16 módszereket al
kalmaznak, amelyek tudászavarhoz ve
zetnek („szellemi bombázás”); közhe
lyeket használnak, amelyek akadályoz
zák a gondolkodást; zárt logikai 
rendszerben gondolkodnak; korlátoz
zák az elmélyült gondolkodást;

-  a beszervezetteket állandó oktatá
sának elsődleges célja, hogy az illetők 
eljussanak a lelki túlfűtöttség állaptába, 
lelkiismeretük meggyengüljön és gépi
esen alávessék magukat az utasítások
nak; megtörik az ellenállást és minden 
ellenkezést; a félelemre olyan módon 
válaszolnak, hogy az gyakran még na
gyobb félelmet vált ki;

-  túlzott figyelmet kell szentelni a 
laeder-re (vezető) egyes csoportok (fő
leg „keresztény szekták”) ebben odáig 
mennek, hogy az alapító javára még 
Krisztus szerepét is kisebbítik.

3. Kihívás és Lelkipásztori
megközelítés

Az iparosítás, az városiasodás, az 
elvándorlás, a hírközlő rendszerek 
gyors fejlődése és a teljesen racionali
zált technokrata rendszerek hatására ösz- 
szeomlott a hagyományos társadalmi 
szerkezet és a hagyományos értékek 
összhangja. Emiatt nagyon sok a célta
lan, gyökértelen, bizonytalanságban 
élő, s ennek következtében sebezhető 
egyén. Az ilyen helyzetből termé
szetesen kiutat keresnek és gyakran a 
legegyszerűbb megoldás tűnik a leg
jobbnak. Arra is hajlanak, hogy az ilyen 
megoldást fogadják el a problémáikra 
adható és adott egyetlen és végleges vá
lasznak.

A válaszok elemzése alapján sorol
juk fel a modem társadalmak betegsé
gének néhány tünetét, amelyek miatt 
sokan szenvednek. Sokan nyugtalanok 
magukkal szemben (identitásválság) és 
a jövő miatt (munkanélküliség, egy 
atomháború veszélye). Különféle kér
dések vetődnek fel bennük; az igazság 
természetéről és arról, hogyan lehet 
megtalálni az igazságot, a bizonytalan
ságról és a politikai gyengeségről, a 
gazdasági és az ideológiai hatalomról, 
az élet értelméről, arról, kicsodák ők 
maguk és kik a többiek, az események
ről, a körülményekről, a dolgokról és a 
túlvilágról.

Az útmutatás és irányítás hiánya mi
att szenvednek. Szenvednek amiatt,

hogy nem vehetnek részt a döntésekben 
és amiatt, hogy valós problémáikra nem 
kapnak igazi és kielégítő választ. Sok
minden félelmet vált ki bennük. Az erő
szak, a konfliktusok és az ellenségeske
dés legkülönfélébb megnyilvánulásai, 
félnek egy környezeti katasztrófától, 
egy nukleáris népirtástól és háborútól, a 
társadalmi konfliktusoktól, a manipulá
ciótól.

Frusztráltnak, gyökértelennek érzik 
magukat, hiányzik a családi tűzhely me
lege és védelme; nincsenek erő- és 
pénzforrásai, reménynélküliek, ezért 
semmi sem ösztönzi őket; magányosak 
otthon, az iskolában, a munkahelyen az 
egyetemen, a városban; eltűnnek a név
telenségben, az elszigeteltségben, a 
mellőzöttségben, az elidegenedettség- 
ben. Másszóval: sehová sem tartoznak, 
úgy érzik, nem értik meg őket, elárul
ták, elnyomják őket, csalódottak, elide
genedettek, senkinek sem fontosak, 
senki sem hallgatja meg őket, visszauta
sítottak, nem veszik őket komolyan.

Csalódtak az ipari társadalomban, a 
katonaságban, az üzleti életben, a mun
kában, a kizsákmányolás miatt, az okta
tási rendszerben, az Egyház törvé
nyeiben és működésében és a politiká
ban.

Még ha meg is tanulták, hogy tuda
tosan cselekvő embereknek tartsák ma
gukat és ne értéktelen sakkfigurának, 
vagy önmagukat kereső megalkuvók
nak, sokszor mégsem tudják, mit és ho
gyan tegyenek.

Céltalanul bolyonganak különböző 
„köztes állapotokban”: az iskola és az 
egyetem között, az iskola és a munka 
között, a házasság és a válás között, a 
vidék és a város között.

Kiüresedtek, közömbösek, agresszí
vek, vagy „keresőkké” (seekers) válhat
nak.

Összefoglalva megállapíthatjuk, 
hogy mindezek a tünetek az önmaguk- 
tól, másoktól, saját gyökereiktől, a saját 
kultúrától stb. való elidegenedés külön
féle megnyilvánulásai. Azt is mondhat
nánk, hogy a kérdőívre adott válaszok
ban kifejezésre juttatott igények és tö
rekvések a „jelenlét” keresésének 
formái (maga számára, mások számára, 
isten számára). Akik elveszettnek érzik 
magukat, aira vágynak, hogy valaki rá
juk találjon. Másszóval: egy űr nagy 
hangon azért kiált, hogy betöltsék, s ez 
az a környezet, amely megmagyarázza 
nem csak a válaszokban található, az 
Egyházzal szembeni számos bírálatot, 
hanem mindenekelőtt a lelkipásztori ag
godalmakat és az első puhatolódzó lé
péseket. A kérdőívekre adott válaszok 
kihangsúlyoznak számos, az Egyház

életében tapasztalható hiányosságot és 
alkalmazkodási képesség-hiányt, ame
lyek megkönnyítik a szekták sikereit.

A továbbiakban a hangsúlyt elsősor
ban a javasolt, vagy kért pozitív lelki
pásztori lépésekre helyezzük. Ha ezek 
eredményre vezetnének, akkor a szek
ták kihívása jól ösztönözné a lelki és 
egyházi megújulást.

3.1. Közösség-érzés
Csaknem valamennyi válaszban ja

vasolják, hogy gondoljuk újra (leg
alábbis számos helyi szituációban) a ha
gyományos „plébániai rendszert”. 
Olyan közösségi modelleket kell keres
ni, amelyekben jobban kifejezésre jut a 
testvériség, amelyek „emberközeliek”, 
az emberek helyzetéhez jobban alkal
mazkodnak. Több „egyházi bázisközős- 
ség” létrehozását javasoják: olyan kö
zösségekét, amelyekben élő hit, szeretet 
(melegség, egymás elfogadása, megér
tés, kiengesztelődés, testvériség) és re
mény uralkodik. Ezek legyenek „ün
neplő” közösségek, imádkozó közössé
gek, missziós közösségek: a külvilág 
felé fordulók és tanúságtevők; nyitott 
közösségek, amelyek támogatják a kü
lönleges problémákkal küszködőket: az 
elváltakat, az „újraházasodottakat”, a 
kirekesztetteket stb.

3.2. Oktatás és folyamatos képzés
A válaszok hangsúlyozottan szüksé

gesnek tartják a hívek evangelizációját, 
hitoktatását, a hitben való folyamatos 
oktatását-nevelését, amely a helyi kö
zösségben történjék, s terjedjen ki a bib
lia, a teológia és az ökumené területére. 
Ugyancsak szükséges a papság és az 
oktatásban résztvevők folyamatos kép
zése (az egyik válasz olyan tanfolya
mok megtartását javasolja professzo
rok, ifjúsági vezetők, a klérus és a szer
zetesek számára, amelyeken egy-egy 
témát mélyítenek el). Ez az állandó fo
lyamat kettős jellegű legyen: 1. tájékoz
tató, amely magában foglalja a katoli
kus hagyomány megismertetését (vallá
si felfogások, szokások, lelkiség, 
elmélkedés, szemlélődés stb.). más ha
gyományokkal való megismerkedést, 
az új vallási csoportok bemutatását stb.;
2. tanító, vagyis irányítson a személyes 
és közösségi hitben, mélyítse el a 
transzcendens, a végső idők, a vallási 
oktatás, a közösségi szellem stb. iránti 
érzéket.

Az Egyház ne csak a remény jele 
legyen az emberiség számára, hanem 
meg is kell tudni indokolnia ezt a re
ményt, segítenie kell mind a kérdések 
feltételében, mind azok megválaszolá
sában. Rendkívül fontos, hogy e folya
mat középpontjába a Szentírást helyez
zük. Másfelől többet és jobban igénybe

16 Az eredeti szövegben coscienza áll, amely egyaránt jelent tudatot és lelkiismeretet is.

232



kell venni a tömegtájékoztató eszközö
ket.

3.3 Személyes és teljes megközelí
tés

Hozzá kell segíteni az embereket ah
hoz, hogy tudatosítsák magukban egye
diségüket, továbbá azt hogy a személyes 
Isten szereti ókét, hogy személyes törté
netük van, amely a születéstől a halálon 
át a feltámadásig tart. A „régi igazság”-ot 
számukra állandóan új igazság”-gá kell 
tenni, amihez részükről őszinte megúju
lásra való törekvésre van szükség, vala
mint olyan irányelvekre és gondolkodás- 
módra, amelyeket nem rendít meg min
den útjukba kerülő „újdonság". Külön 
figyelmet kíván a tapasztalat, azaz Krisz
tus személyes felfedezése az imádság és 
az elkötelezett élet által (pl. a karizmati
kus és „újjászületési” mozgalmak). Sok 
keresztény úgy él, mintha sohasem szüle
tett volna még újjá! Megkülönböztetett 
figyelmet kell szentelni az imádság általi 
gyógyításnak, a kiengesztelődésnek, a 
testvériségnek és az embertársakra való 
odafigyelésnek. Lelkipásztori gondosko
dásunk nem lehet egyoldalú: ne csak lel
ki, hanem fizikai, pszichológiai, társada
lmi, kulturális, gazdasági és politikai tér
re is terjedjen ki.

3.4. Kulturális önazonosság
Alapvető az inkulturáció problémája.

Legtöbbször az Afrikából beérkezett vá
laszokban fordul elő, mert idegenek a 
szertartások és szolgálatok nyugati for
mái, ezeknek ugyanis nincs jelen
téstartalmuk az Európán kívüli kultur- 
kömyezetben és életkörülmények között. 
Az egyik válaszban ezt olvassuk:

„Az afriakiak is szeretnének keresz
tények lenni. Könnyítéseket aján
lottunk nekik, de otthont nem... 
Egyszerűbb kereszténységet akar
nak, amely beleillik az afrikaiak 
mindennapi életének körülményei
be, bánatába, örömébe, munkájá
ba, vágyaiba, félelmeibe és igénye
ibe... Vallási téren a fiatalok a 
„Független Egyházakban” találják 
meg az afrikai hagyomány hiteles 
irányzatát."

3.5. Imádság és szertartások
Egyes válaszokban azt javasolják,

hogy a klasszikus szombat este vasárnapi 
reggeli lituigiabeósztást felül kellene 
vizsgálni, mert az gyakran a helyi min
dennapi élettől idegen marad. Isten Igéjét 
újra fel kell fedezni, mint a közös
ségépítés fontos elemét. A „befogadás
nak” is ugyanannyi figyelmet kell szen
telni, mint amennyit a „megőrzésnek”, 
helyet kell adni az örömmel telt kreativi
tásnak, hogy higyjenek a keresztény su-

galmazásban és a „találékonyság” képes
ségében, valamint a szertartások közös
ségi jellegében. Ebben az esetben is 
szükség van az inkulturációra (tisztelet
ben tartva a liturgia természetét és az 
egyetemesség követelményeit).

Sok válaszban hangsúlyozzák, hogy 
Szentírásra, 
. A prédiká

ció és a liturgia legyen alaposan előké
szítve (ha lehet, ez csoportosan és a hívek 
bevonásával történjék). Nem szükséges, 
hogy a prédikáció elméleti, túlságosan és 
moralizáló legyen, hanem legyen a pré
dikáló életéről adott tanúságtétel. A pré
dikáció, a szertartások és a közösségi ima 
nem csak kizárólag a hagyományos kul
tuszhelyeken történhet.

3.6. Közreműködés és irányítás 
(„leadership”)

Valamennyi válaszból kitűnik, hogy 
mindenütt tudatában vannak a papok és 
szerzetesek számának állandó csökkené
sének. Emiatt jobban kell támogatni fele
lős laikusoknak az egyház különféle 
szolgálataiba való bevonását és folyama
tos képzését. Figyelmesebben meg lehet
ne vizsgálni azt a kérdést, milyen szere
pet tölthetnének be a szektákkal, vagy 
legalábbis a szektákba került szemé
lyekkel való kapcsolatfelvételben azok a 
laikusok, akik az Egyházon belül, lelki- 
pásztoraikkal együttműködve valódi lel
ki és lelkipásztori vezetői funkciót tölte
nek be. A papokat nem szabad alapvető
en hivatalnokoknak, vagy döntőbíróknak 
tekinteni, hanem sokkal inkább testvé
reknek, vezetőknek, vigasztalóknak, az 
imádság embereinek. A hívek és a püs
pök, de a püspök és a papok között is túl 
gyakran tapasztalható szakadék, amelyet 
át kell hidalni. A püspök és a pap szolgá
lata az egység szolgálata, amelynek a hí
vek számára is láthatóvá kell válnia.

4. Zárszó
Mindezek után tegyük fel a kérdést, 

hogyan viselkedjünk a szekták iránt, ho
gyan közelítsük meg őket? Világos, hogy 
a kérdést nem lehet könnyen megvála
szolni. Maguk a szekták is a legkülönfé
lébbek. A világ különböző részein a val
lási, kulturális és társadalmi helyzet is 
túlságosan eltér egymástól. Nem lehet 
ugyanazt a választ adni abban az esetben, 
ha a szektáknak a „felekezeten kívüliek
kel”, a megkereszteletlenekkel, vagy a 
nem hívőkkel való kapcsolatát vizsgál
juk, mint akkor, ha a keresztényekre és 
különösen a katolikusokra, vagy a Kato
likus Egyházból kikerült követőikre ki
fejtett hatásukat vesszük szemügyre. Ért
hető módon legtöbben ez utóbbi csoport
ból válaszoltak a kérdőívekre.

a prédikáció támaszkodjon a 
beszéljenek a nép nyelvén17

Szintén világos, hogy az egyszerűen 
békés magatartás elhibázott lenne. Elég
séges módon elemeztük a szekták tevé
kenységét, hogy bemutassuk: néhányuk 
magatartása és módszerei hogyan tudják 
lerombolni a személyiséget, szétzilálni a 
családokat és a társadalmat tanításuk mi
lyen messze van Krisztus és Egyházának 
tanításától. Gyanítjuk, sőt tudomásunk is 
van arról, hogy bizonyos országokban a 
szekták által olyan az emberiség iránti 
őszinte érdeklődéstől teljesen távol álló 
eszmei irányzatok, vagy gazdasági-poli
tikai érdekcsoportok működnek, ame
lyek az „emberit” embertelen célok érde
kében használják fel.

Szükség van a hívek,különösen a fia
talok tájékoztatására, óvni kell őket a 
szektáktól és pl. jogi tanácsadáshoz és 
védelemhez szakembereket kell segítsé
gül hívni. Bizonyos esetekben el is fo
gadhatjuk, sőt támogathatjuk az állam
nak akár szigorú beavatkozását azokon a 
területeken, amelyek illetékességi köré
be tartoznak.

Az is köztudomású, hogy általános 
tapasztalat szerint kevés, vagy semmi 
esély nincs a szektákkal való párbeszéd
re. Emellett nem csak ők maguk zárkóz
nak el a párbeszéd elől, hanem ott, ahol 
aktívabbak, komolyan akadályozhatják 
az ökumenizmusra nevelést.

Mindenesetre, ha hűek akarunk ma
radni elveinkhez és mindahhoz, amiben 
hiszünk (a személy tisztelete, a vallász- 
szabadság tiszteletben tartása, hitünk a 
szentlélek működésében, aki az egész 
emberiségben, minden egyénben, férfi
ben, nőben vagy gyermekben isten szere- 
tet-tervét titokzatos módon valósítja 
meg), nem elégedhetünk meg egyszerű
en azzal, hogy elítéljük a szektákat és 
küzdünk ellenük, törvényen kívülinek és 
kitaszítottnak, az egyéneket pedig akara
tuk ellenére „átprogramozottaknak17 17 18 te
kintjük. A szekták és új vallási mozgal
mak „kihívása” legyen ösztönző szá
munkra, hogy megújulva, hatékonyabb 
lelkipásztorkodást tudjunk megvalósíta
ni.

Ez a kihívás érlelje meg bennünk és 
közösségeinkben a Krisztusi lelkületet is, 
hogy ezzel a lelkülettel viselkedjünk 
irántuk, próbáljuk megérteni álláspontju
kat, s esetleg a Krisztusi szeretet alapján 
állva kapcsolatba lépni velük.

Ezeket a célokat a Krisztus által taní
tott igazságba vetett bizalommal, minden 
férfi és nő iránti szeretettel kövessük, 
anélkül, hogy a szekták miatti aggodal
munk csökkentse a minden keresztény 
közötti valódi ökumenizmusra irányuló 
törekvéseinket.

17 Az eredeti szöveg a linguaggio szót használja
18 A de-programmazione szót nehéz visszaadni, lehetne pl. programtalanításnak is fordítani.
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Fórum
Az egyháztagság 
kérdése
A z  egyháztagság kérdését mind az állami, mind pedig az 

egyházi jogalkotás a maga szabályozási körébe vonhatja, 
amíg az egyházak közjogi testületek voltak, addig az állami 
szabályozás indokolt volt, hisz a gyermek vallása, vagy a 
vallásváltoztatás kérdése sok egyéb kérdés mellett nem ma
radhatott rendezetlen. A polgári házasság intézményének 
1894-ben történt bevezetésekor az egyházak részéről ellensú
lyozásként merült fel az a kívánság, hogy a gyermekek vallása 
tekintetében a szülők rendelkezési joga biztosíttassék.1 Így 
született meg a gyermek vallásáról szóló 1894: XXXH.tc., 
míg a vallásváltoztatásról a vallás szabad gyakorlatáról szóló 
1895: XLffl.tc. tartalmazott rendelkezéseket.

Az állam és egyház szétválasztása következtében a gyer
mek vallásának valamint az egyházból való ki- és betérés 
kérdése jelenleg szabályozatlan.

Az egyházhoz való tartozás -  a középkori felfogásnak 
megfelelőén a reformátorok szerint is szellemi részvételt je
lent Krisztus teste erőiben és ajándékaiban. A Confessio 
Augustana már congregatio sanctorumról beszél, nem com- 
munio sanctorumról, s ezzel az egyháztagság jogi fogalmának 
a kialakulása felé az utat egyengeti. A XVI. századbeli egyhá
zi rendtartások az egyháztagság kérdését még nem szabályoz
zák, nyilván azért, mert a reformátorok az egyházat nem 
annyira az egyháztagok alkotta testületnek tekintették, mint a 
jó rend részeként, melyet a fejedelem az ige- és a szentség
szolgálat végzésére rendelt.4 

A lutheri tanítás szerint az egyházhoz való tartozás magá
ban hordozza a teljes Írás megismerésének, az egyházi tanítá
sok megítélésének, tanítók elhívásának és elmozdításának a 
jogát. Magában foglalja a konfirmációra s általában a keresz
tyén oktatásra való lehetőséget. A leglényegesebb jog, amely 
a congregatio sanctorum alapján adódik az úrvacsorái részvé
tel joga. Végül az absulutio, a bűnök bocsánatának a joga 
tetézi be az egyházhoz tartozókat megillető jogok sorát, me
lye^ egyben az egész egyházi építmény alapjaként foghatók

Először a XI. század folyamán, az egyháznak az államtól 
való függetlenülésével jelentkezik az egyháztagság kérdése. 
Kétségtelen azonban, hogy igen széleskörű bizonytalanság 
jelentkezik és amikor felvetődik ez a kérdés, akkor is egészen

különböző módon ítélik meg az egyházjogászok az egyház
tagság kérdését. Ez a bizonytalanság azóta is tart és távol 
állunk attól, hogy a világ evangélikus egyházaiban azonosan 
ítélnék meg az egyháztagság kérdését. Ennek egyik oka 
ny^vánvalóan az egységes teológiai alap hiányában kereshe-

A római katolikus egyház kötelékébe való felvétel, vagyis 
az egyháztagság megszerzése a keresztség érvényes felvétele 
által történik. A keresztség, -  az átdolgozott Codex Iuris 
Canonici értelmében is -  egyrészt sacramentum, szent cselek
mény, másrészt az egyháztagság megszerzését biztosító jogi 
aktus, melynek révén a megkeresztelt az egyházi jog szabá
lyainak lesz alárendelve.8 Bár ez az általános szabály, mégis 
még a katolikus egyházjog sem kívánja meg kivétel nélkül a 
keresztséget egyházi tagsági jogok közvetítéséhez (pl. meg 
nem keresztelt kivételes temetése. X. 1183.9 A keresztség 
eltörölhetetlen jelleget (caracter indelebilist) eredményez és 
ezért a megkeresztelt egyháztagságát soha el nem veszítheti, 
a keresztség a katolikus egyházban a rítushoz való tartozást is 
meghatározza, ez azonban nem a keresztelés helye szerint, 
hanem a szülők, illetőleg az atya akarata szerint alakul.

Az egyháztagság megszerzése az orthodox egyházban is a 
keresztség útján történik; megkeresztelt áttérésénél a felke
néssel, illetve hitvallástétel útján.10

A szabadegyházaknál a teljesjogú tagság a gyülekezet 
grémiumának a döntése és a felveendő kérelme alapján törté
nik; először próba-tag lesz, majd megfelelő otkatás és hitéről 
való bizonyságtevés után válik igazában egyháztaggá és ke
rülhet sor a keresztségre. Az egyháztagság hasonlóan az egye
sületi tagsághoz, kilépéssel, kizárással, vagy egy másik egy
házba történő átlépéssel szüntethető meg.1

Az osztrák evangélikus egyház 1949 évi alkotmánya lehe
tővé teszi az egyháztagságot anélkül, hogy egy meghatározott 
gyülekezethez való tartozást a törvény szükségesnek tartana. 
„Az egyházhoz való tartozás a keresztségen alapul. Minden 
megkeresztelt evangélikus keresztyén, akinek rendes lakhe
lye Ausztriában van, hitvallásának megfelelően vagy az oszt
rák evangélikus, vagy református egyházhoz tartozik. Minden 
evangélikus keresztyén hitvallásának megfelelően annak a 
gyülekezetnek a tagja, amelynek egyházkerületében rendes 
lakhelye van.” 12

Az 1950. évi holland református egyházi rendtartás a 
vallástételt feltételként állítja -  többek között -  az egyháztag
ságnál, amikor így fogalmaz: az egyháztagság mindazokat 
megilleti, akik „hitük nyilvános megvallásával az egyház hit-

1 Szentpéteri Kun Béla: Egyház és állam. A vallásfelekezetek joga Magyarországon, Debrecen, 1938,33.1.
2 V.ö. A Magyar Népköztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX.tc. 54. , illetve a lelkiismeretei és vallásszabadságról, valamint az egyházakról 

szóló 1990. évi IV.törvénnyel.
3 Wilhelm Maurer. Zűr theologischen Problematik des kirchlichen Mitgliedschaftsrechtes. -  Zeitschrift für Ev.Kirchenrecht, 1955,345.1. Jól utal az 

egyháztagság különböző oldalról történő megközelítésére a Gliedschaft és a Mitgliedschaft elnevezés.
4 Rudolf Smend: Zum Problem des kirchlichen Mitgliedschaftsrecht. Zeitschrift für Ev.Kirchenrecht, 1958,6.Band 117.1.
5 Wilhelm Maurer i.m. 355.1.
6 Lutherischer Weltbund: Verfassungen und Ordnungen Lutherischen Kirchen, 1980,27-32.1.-Aemilius Ludwig Richter: Lehrbuch des katholischen 

und evangelischen Kirchenrechts, Leipzig 1844, c. munkájában még nem ismeri az egyháztagság problematikáját; az egyházba való belépésről 
beszél, amely alatt az úrvacsorával való élés lehetőségét érti, melyet a konfirmációi oktatás előz meg a keresztség kiegészítéseként, (i.m. 430).

7 Hans Liermann: Die kirchliche Mitgliedschaft nach geltendem evangelischen Kirchenrecht. In: Zeitschrift für Ev. Kirchenrecht, 1955,382.1.
8 CIC96.
9 Hans Liermann i.m. 383-384.1.
10 Miiad: Das Recht dér morgenlándischen Kirche. Zara, 1899,490.1. 12
11 V.ö. Kirchenordnunkg dér Methodistenkirche. Frankfurt, 1954.
12 Verfassung dér Evangelischen Kirche A.u. HB.in Österreich, Wien, 1949 1. és 2.
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való tagjaivá váltak, továbbá mindazokat, akiknek az egyház 
közösségébe való beágyazása a keresztséggel megerősítést 
nyert és végül mindazokat, akik református szülőktől szület
tek.” 13

Áttérve a magyar evangélikus egyházi jogalkotásra, úgy- 
túnik, hogy az egyháztagság kérdését zsinataink nem tekintet
ték központi kérdésnek. Erre utal az 1891-94 évi országos 
budapesti zsinat joganyaga, ahol csupán a helyben lakás idő
tartama és még néhány kevésbé jelentős kérdés váltott ki 
vitát.14 Az Egyházi Alkotmányba végül is az alábbi szöveg 
került:

„Minden evangélikus keresztyén annak az egyház- 
községnek vagy missziói egyházközségnek, melynek körében 
legalább 6 hétig rendes lakhelye van, tagjává lesz; abban a 
tagok számára törvény és szabályok által biztosított jogokat 
élvezi s viszont az egyházi terheket is aránylagosan viseli. Az 
egyházközségnek tagja lehet az is, aki annak körében nem 
lakik, ha terheit viseli.15  16 17

Az 1931-16 évi zsinati joganyag szerint az egyházközségi 
tagság akkor is elismerhető, ha az egyháztagok nem laknak 
ugyan az anyaegvházközség területén, de annak terheit arány
lagosan viselik.1 A felvétel kérdésében az egyháztanács lett 
volna hivatott dönteni. Itt tehát már érezhető volt az egyesü
leti jog hatása.

Ez a javaslat aligha helyeselhető, mivel az egyházat nem 
szabad egyoldalúan jogi szempontból megítélni, mert az lelki 
közösség is és ezért nem szabad a taggá válás jogát egyéni 
elbírálás és mérlegelés tárgyává tenni.

Az egyházközségi tagságot érintő reformtörekvések közül 
kiemelkedik Marcsek János javaslata, aki az egyháztagságot 
az egyház szigorú erkölcsi elveit tükröző jogi szabályozáshoz 
kívánta kötni, mivel „az egyház olyan magas színvonalon álló 
erkölcsi testület, amely feltételeket állíthat az elé, aki hozzá 
akar tartozni.”

Az 1934-37 évi novelláris zsinat ugyan nem módosította 
az egyháztagságra vonatkozó korábbi szabályokat, azzal 
azonban, hogy az egyházi törvénykezésről szóló részbe fel
vette az egyházhoz tartozással járó hűség és kötelesség meg
szegése esetén indítható egyházközségi bírósági eljárást, to
vábbá megalkotta a lelkészi becsületszékről szóló jogsza
bályt, elhatározó lépést tett az egyháztagok hűségének és az 
egyház irányában megkívánt kötelességteljesítés megszilárdí
tása érdekében. Bár a bíróság az előbbi esetben az egyházta
got magatartásának súlya szerint legfeljebb öt év időtartamra 
függeszthette fel aktív és passzív választójogától és a közgyű
lésen való részvételtől is eltilthatta, az utóbbi esetben pedig a 
lelkészeknél fegyelmit megelőző szerepet töltött be, mindkét 
jogintézmény fontos egyházvédelmi szerepet töltött be. 18 
Ezért igen sajnálatos ezek megszüntetése.

Az 1966. évi Egyházi Törvények az egyháztagság fogal
mának közelebbi meghatározása nélkül mindössze ennyit 
mond: Az ország valamennyi helyiségében élő evangélikus 
vallású egyháztag a a lakóhelye szerinti evangélikus gyüleke
zethez tartozik.1

Álljon itt összehasonlításképpen a református egyházi tör
vényekben található definíció:

„A Magyarországi Református Egyháznak tagja lehet 
minden magyar állampolgár, aki meg van keresztelve, magát 
református keresztyénnek vallja, a gyülekezeti istentiszteleti 
és úrvacsorái közösségben részt vesz és valamely egyház- 
községben az egyházfenntartó terhek hordozásához hozzájá
rul. A református egyháztag ahhoz az egyházközséghez tarto
zik, amelynek területén bejelentett állandó lakása van.”20

Mielőtt az egyháztagság kérdésével részletesen foglalkoz
nék, először arra a kérdésre szeretnék választ adni, hogy 
szükséges-e az egyháztagság és egyházközségi tagság egy
mástól elkülönített, tehát önálló meghatározása?

Véleményem szerint szükség van a két fogalom elkülöní
tésére. Igaz ugyan, hogy az egyháztagság a gyakorlatban 
egyházközségi (gyülekezeti) tagság formájában jelentkezik, a 
két fogalom azonban nem azonos. Míg az osztrák egyházi 
alkotmány külön szabályozza a két fogalmat, addig a svéd 
egyházjog szerint a gyermek 
tik bele és külföldön is tagja 
Nyilvánvaló, hogyha valaki huzamos ideig külföldön tartóz
kodik, vagy katonaidejét tölti, vagy olyan helyre költözik, 
ahol evangélikus gyülekezet nincs, vagy ha van is, attól távol
tartja magát az egyháztagság tartalmilag formálissá válik, 
esetleg meg is szűnik, ha a jogszabály az aktivitást kívánja 
meg. Nem lehet azonban kétséges, hogy az evangélikus 
egyházban való tagság továbbra is fennmarad. Leszűkítenénk 
az egyháztagság fogalmát, ha azt csak egyházközségi tagság
ra korlátoznánk. Egyébként is nehezen képzelhető el egyház- 
községi tagság az országos egyházban való tagság nélkül, 
hisz azok a joghatást kiváltó cselekmények, mint pl. a kereszt- 
ség, konfirmáció és a többi, az országos, tehát az egész evan
gélikus egyház számára való tagságot jelentenek.

Az evangélikus egyházak egyre inkább szakítanak a nép
egyházi modellel, -  amely a beleszületéshez kapcsolja az 
egyháztagságot, -  és egyre inkább bővül azoknak az egyhá
zaknak a sora, amelyek a szabad egyháztagság irányába ha
ladnak. Ez a tendencia jogtörténetileg práhuzamosan halad az 
állampolgársági jog fejlődésével, amely a ius sanguinis-ben 
nyert kifejezést. A veszélyek a szektaszerű vonások elburján
zásában jelentkeznek, úgy, ahogy Troeltsch mondja „aus dér 
weltoffenen Kirche zűr weltabgewandten Sekte Wird"P  
Mindez arra kötelez, hogy kerülni kell a merev, megkötöttsé
geken alapuló egyháztagsági jogot, annál is inkább, mert az 
ökumenicitas gondolatának az erősödése egyre inább az álla
mi és felekezeti határokon túlmutató egyháztagság felé mu
tat.24

Ha vizsgálat tárgyává tesszük az evangélikus egyházak
nak az egyháztagságra vonatkozó szabályait, a szabályozás 
sokféleségével találkozunk; a hangsúly más- és más kritériu
mon van. Közülük a legfontosabbak: a keresztség, a hitvallás 
elfogadása, helybenlakás, egyházi aktivitás, egyházi terhek 
viselésében való részvétel, regisztrálás, illetve ökumenikus 
szempontok.

a svéd országos egyházba szüle
lehet valaki a svéd egyháznak.21  22 23

13 Ottó Weber: Die Kirchenordnung dér Niederlándischen Reformierten Kirche von 1950. Zeitschrift für Ev.Kirchenrecht 1952/53 194,199.1.
14 Thébusz János: A magyarországi ág.hitv.ev.egyház 1891-94. orsz. zsinatának története. Budapest, 1859,178.1.
15 Evangélikus Egyház Alkotmánya 34.
16 Novák István: Az 1913-lő.évi budapesti országos ág.hitv.evang. zsinat bizottsági joganyaga. Miskolc, 1937.16., 18-20.1.
17 Marcsek János: Egyházalkotmányunk reformja. Evangélikusok Lapja. X.évf.l 924.3.sz.
18 Az 1934-37. évi Törvények VIII.tc.1175. és 183., lásd továbbá: Viktor Bruckner: Leitmotive dér neuen ungarischen Evang Kirchengesetze 

1934-1937. Miskolc, 1940,37.1.
19 Egyházi Törvények, Bpest, 1957,II.törvény 3.
20 Magyarországi Református Egyház Törvénykönyve. Bpest, 1967. Il.tc. 19.
21 Lutherischer Weltbund: Verfassungen und Ordnungen Luterischer Kirchen. Genf, 1980,37.1.
22 Hans Liermann i.m. 397.1.
23 Emst Troeltsch: Die Soziallehren dér christlichen Kirchen und Gruppén, 3. Auf. 1.1923,362.1.
24 Hans Liermann i.m.398-399.1.
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I. m.
Az evangélikus egyháztagság szempontjából kétségkívül 

a legfontosabb a keresztség, amelyről azonban nem lehet azt 
mondani, hogy minden további nélkül megállapítja az egy
háztagságot, csupán a jogi alapot adja meg. Tetszetős lenne 
úgy fogalmazni, hogy az evangélikus egyház részére kell a 
keresztelésnek történnie, mint ahogy az esetek többségében 
történik, mégis a keresztelés ökumenikus jellegénél fogva 
nem mindig az evangélikus egyház részére történik s mivel a 
keresztség nem ismételhető, áttéréssel is tagja lehet valaki az 
egyháznak. A kánonjoggal egyezően azonban megállapíthat
juk, hogy a keresztség „iamia ac fundamentum" az egyház
tagság számára.

De mindjárt felvetődik a kérdés, hogy evangélikus szülők 
meg nem keresztelt gyermeke tagja-e az egyháznak? Állam- 
jogilag elképzelhető, de egyházjogilag, -  legalább is az álta
lánosnak mondható felfogás szerint -  nem. A válasz nyilván 
azon múlik, hogy dogmatikailag hogyan értékeljük a kereszt- 
séget. A lutheri tanítás a keresztségben a kegyelem szükséges 
eszközét látja, ezért az egyháztagság conditio sine qua nonja- 
ként kell felfogni, vagyis szerepe konstitutív. Az egyház lé
nyegében nem a tagok akaratából jön létre, hanem isteni 
kiválasztás útján, melynek jele a keresztség.25  Ezért teológia
ilag nem lehetséges az egyházból való kilépés, másrészt vir 
szont meg nem keresztelt soha nem lehet egyháztag. A meg
keresztelt, de még nem konfirmált gyermek ugyan teljes egy
háztagsághoz jut, de jogai és kötelességei nagyrészt 
nyugszanak. Minden más kötelesség, így elsősorban a keresz
tyén nevelés és oktatás kötelessége a szülők kötelessége, 
melyet tőlük nem lehet elvitatni. A „Grosse Bann” az egyházi 
közösségből kizárás, 1648-ban megszűnt.

II.
Az evangélikus hitvallás elfogadása azoknak a hitelvek

nek a vallását jelenti, amelyek az egyházban zsinórmértékül 
szolgálnak.25 26 27 28 Magától érthetőnek tűnik, hogy annak a sze
mélynek, aki az evangélikus egyházhoz tartozik, az egyház 
alapvető hitelveivel egyet kell értenie. Ennek az egyetér
tésnek a megnyilvánulási módja kétféle lehet obiectiv, vagy 
subiectiv. Az első esetben a hitvallásnak külső megváltásáról 
van szó. Ilyennek tekinthető a konfirmáció, amely a vallási 
értelemben vett kiskorúságot zárja le és a keresztségben a 
szülők részéről kinyilvánított kapcsolatot az egyházzal saját 
nevében is megerősíti és ezzel az evangélikus egyházhoz való 
tartozást nyilvánosan is dokumentálja, hasonlóképpen a fel
nőtt keresztséghez. A subiectiv értelemben vett hitvallás nem 
jelent nyilvános vallástételt, hanem rendszerint az egyházba 
történő betöréskor személyesen a lelkész előtt megvallott 
evangéliumi felfogást jelent.

A tagsági jogra jellemző, hogy ipso iure nem áll fenn, 
hanem az egyháztag részéről megfelelő magatartást kíván 
meg. így az úrvacsorához való bocsátás feltételezi a konfir
mációt és természetszerűleg a keresztelési fogadalmat, de 
nyilván függ a kérelmezőnek a magatartásától is. 29

Az egyháztag az egyházhoz a jogok és kötelességek tekin
tetében csak az egyházközségen keresztül kapcsolódik. Az 
egyházközségi tagság nem függ az egyháztag tetszésétől úgy, 
mint az egyházi tagság. Minden egyháztag szükségképpen 
annak az egyházközségnek a tagja amelynek a területén lakik. 
Ez a szükségképpeni kapcsolat másként nem szüntethető 
meg, mint azzal, ha egyháztagsága is megszűnik, vagy a 
lakóhely is megváltozik. A lakóhely jelentősége az egyház- 
községi illetékesség, de az egyháztagság szempontjából is 
kétségkívül fontos, de nem kizárólagos, mint azt Schoen han
goztatta.30 31 32 Ez a kapcsolat annyiban kényszerű, hogy az egy
háztag nyilvánvalóan nem kérheti más egyházközséghez való 
csatolását. De az is nyilvánvaló, hogy nincs külön szükség a 
gyülekezetben való felvételre; már a gyülekezet területére 
történő költözés megalapítja a tagságot amennyiben az egyéb 
felvételek fennállanak. Természetesen olyan eset is lehetsé
ges, amikor vendégjogról beszélhetünk, nevezetesen, amikor 
hontalanok, vagy egy másik egyházból jött személy hitvallása 
alapján tart igényt egyházi szolgálatra anélkül, hogy szorosan 
egy gyülekezethez tartozna.31 32

IV.
Az'egyházi fenntartási terhek vállalása. Az E.A. értelmé

ben az egyháztagság, illetve az egyházközségi közgyűlési 
tagság előfeltétele. Nyilván azzal a szándékkal került ez a 
feltétel az egyházi törvényekbe, hogy ezzel az egyház gazda
sági alapja szilárdabb alapokra épüljön. Természetesen ön
kéntes alapon is meg lehet oldani olyan esetben igénybevenni 
az egyháztagok anyagi támogatását, amikor helyesebb lenne 
az egyháztagok kötelességei körzé sorolni a teherviselési kö
telességet, semmint az egyháztagság feltételévé tenni. Találó
an nevezi Liermann „Ráderchristen”-nek azokat, akik csak 
háromszor jönnek keréken az egyházhoz: gyermekkocsiban, 
esküvői kocsiban és halottaskocsiban, csak egyházi adót fizet
nek, további kapcsolatot azonban az egyházzal nem tarta
nak.33 Sok helyen az egyházi terhek vállalásához kapcsolódik 
az egyházi választójog.

V.
Az aktív gyülekezeti életre utaló feltételek felsorolása szin

tén az egyháztagok kötelességei közé, nem annyira az egy
háztagság feltételéül kívánkozik. Az E.A. így fogfalmazott:

„Az egyházközségi tagoktól megkívántatik, hogy vallásos 
és erkölcsös életet folytassanak, az egyház kegyelemeszköze
ivel éljenek, az egyház és iskola javát úgy magánéletükkel, 
mint közszolgálataikkal előmozdítsák s a rájuk ruházott meg
bízatásokat elvállalják; továbbá kötelességük: gyermekeik 
vallásos neveléséről és oktatásáról gondoskodni, az egyházi 
törvényeknek és rendszabályoknak s a törvényes egyházi fel- 
sőbbségnek engedelmeskedni.” 34

Nagyon tetszetősnek tűnik az az álláspont, amely az egy
háztagok sorában csak a valóban „gyakorló” evangélikus ke-

25 CIC Canon 849.
26 Hans Liermann i.m.387.1.
27 Hans Liermann: Deutsches evangelisches Kirchenrecht,Stuttgart, 1933,192.1.
28 V.ö.Az 1934-37 évi zsinat nyilatkozata az egyház hitelvi alapjáról.
29 Hans Liermann i.m. (cikk) 391.1.
30 Paul Schoen: Das evangelische Kirchenrecht in Preussen. Berlin, 1903,309-319.1.
31 Hans Liermann i.m. 398.1.
32 Egyházi Alkotmány 34.
33 Hans Liermann i.m. 396.1.
34 Egyházi Alkotmány 36.
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resztyéneket kívánja látni35 összhangban a kánonjoggal, 
amely az aktív egyháztagságot állítja szembe a konstitucioná- 
lissal. Ennek szükségességét az Apostolok cselekedeteiben 
található utalások is bőven alátámasztják,36 hangoztatván az 
Ige befogadásának és a keresztség felvételének a szükséges
ségét. Mindezek ellenére erősen meggondolandó lenne az 
aktív részvétel kötelezettségét az egyháztagság feltételéül 
egyértelműién kimondani, márcsak azért is, mert ez bizonyos 
censust jelentene és a határok megállapítása aligha történhet
ne egyértelműen, másrészt pedig azért is, mert ennek a felté
telnek nem teljesedése esetén a logikus egyházi „ellenlépés” 
eleve az egyháztagság megszüntetése kellene hogy legyen, ha 
következetesek akarunk lenni a felállított követelményekhez.

Az egyháztagság egyéb feltétele között a nyilvántartásba- 
vételi kötelezettség említhető meg, ez azonban egészen kivé
teles esetben kerül alkalmazásra, mint pl. Finnországban.37

Végezetül azzal a kérdéssel kell még foglalkoznom, hogy 
az egyháztagsághoz tapadó jogok mikor állnak be més mikor 
szűnnek meg.

Az egyháztagsággal járó jogok és kötelességek nem egy 
cselekménnyel, nem unó ictu, állnak be, hanem fokozatosan: 
bizonyos következmények az evangélikus szülőktől való szü
letés tényéhez, illetve a kereszteléshez, az evangélikus neve
léshez, a konfirmációhoz, a 18. év eléréséhez kötődnek. Az 
egyháztagság fogalmához nem tartozik, hogy azok a jogok 
egy személyben koncentrálódjanak, melyeket az egyháztag
ság egyáltalán nyújthat.38 39 A keresztséggel a megkeresztelt 
jogalannyá válik, és így jogképes és igényt nyert az evangé
likus hitben való nevelésre; a konfirmációval az úrvacsora 
vételének jogát nyeri el, míg a nagykorúvá vált személy -  a 
törvény keretei között -  aktív és passzív választójoghoz jut és 
amennyiben részt vállal az egyházfenntartási terhekből, az 
egyházközség tagjává válik. Az istentisztelet látogatása, az 
egyházi iskolák és egyéb intézmények, a lelkészi szolgálat 
igénybevétele kortól függetlenül megilleti az egyháztagokat. 
Az egyháztagság az egyházba történő áttéréssel, illetve betö
réssel is megszerezhető.

Az egyháztagság megszűnik halál, kilépés (áttérés) útján, 
az egyházközségi tagság pedig a gyülekezet területéről törté
nő elköltözéssel.

Minthogy az egyházból való kilépésre, illetve áttérésre 
állami jogszabály nem rendelkezik, ezen a téren is egyházi 
jogszabályra lenne szükség. Erre azért is szükség lenne, mert 
ezzel egyidejűleg az anyagi kötelezettségek is megszűnnek. 
Nyilvánvaló, hogy a kilépéssel, vagy a gyülekezet területéről 
való elköltözéssel és más egyházközségbe való belépés elma
radása nem vonatkozik a Corpus mysticum Christire, hanem 
csak az egyház jogi szervezetében levő tagságot érinti. Nyil
vánvaló az is, hogy fegyelmi eljárással, vagy egyéb úton nem 
lehet valakit egyháztagságától megfosztani, bár volt már erre 
is példa.40

Bár a ma uralkodó felfogás a szabad egyháztagság mellett 
tör lándzsát, ha pontosan akarunk fogalmazni, aligha lehet 
szabad tetszésen alapuló egyháztagságról beszélni, minthogy 
a keresztségben többnyire csecsemők részesülnek akik he
lyett a szülők döntenek. Mégis az egyházhoz tartozást önkén
tesnek tekinthetjük, mert oda szabadon lehet belépni, illetve

kilépni.41 A szülőknek az a döntése, hogy gyermeküket meg- 
kereszteltetik, a gyermek hitvallási helyzetét meghatározza. 
Ennek a lépésnek a jogi jelentősége ahhoz hasonlítható, ami
kor a szülő gyermekét egy egyesületbe íratja be. A gyermek 
keresztsége utáni nevelése is a szülőktől függ és ilyenkor még 
lehetőség van arra, hogy akár más vallás elvei szerint kerüljön 
sor nevelésére, mivel a vallási kiskorúságot végül is a konfir
máció zárja le.

Az egyháztagság kérdésének jövőbeli kialakításánál vi
gyáznunk kell arra, hogy az eddig kijegesedett jogelveket 
indokolatlanul ne változtassuk meg. Tisztában kell lennünk 
azzal, hogy az egyház intézeti és alapítvány?2 vonásokat is 
visel magán a földi megjelenésében, de mégiscsak lelki célki
tűzése domináns. Óvatosan kell eljárnunk az újítások terén, 
mert teljességgel helytelen lenne, ha spiritualizálnánk az egy
háztagság fogalmát és olyan elemeket szőnénk bele, amelyek 
a jog szempontjából inponderabiliák, azaz le nem mérhetők. 
De az is helytelen lenne, ha az egyháztagság nem lenne nyitott 
a világ felé és ökumenikus nézőpontot kizárnánk. Éppen a 
kérdés sokrétűségénél fogva, nevezetesen, hogy az egyház
tagság nem mindig egy személyben összpontosuló jogokat 
jelent, másrészt, hogy az egyháztagság erősen spiritualizált 
elemekből tevődik össze és ezért inkább erkölcsi követel
ményként jelentkezik, aligha jutunk el olyan fogalmi megha
tározáshoz, amely minden szempontból tökéletes lenne. Elé
gedjünk meg ezért olyan definícióval, amely az egyháztagság 
fogalmát legalább megközelíti az alábbiak szerint: Evangé
likus egyháztagnak tekintendő minden olyan megkeresztelt 
személy, aki az evangélikus egyház hitelveit elfogadja és az 
egyházi törvényekben meghatározott kötelességeket teljesíti.

Az egyháztag általában annak a gyülekezetnek tagja, 
melynek területén lakóhelye van. Az egyháztag jogait és kö
telességeit az egyházi törvény határozza meg.

Dr. Boleratzky Lóránd

Gyülekezeti lelki 
megújulás
Amikor 1989. 

szeptember 30-án 
Szombathelyen a kül
földön élő magyar lel
készek csoportjának 
tagjaként a magyaror
szági szolgatársakkal 
beszélgettem, egy 
kedves fiatal lelkész
nő váratlan kérdéssel 
fordult hozzám: igaz az, hogy pünkösdi lettél? Mert ezt 
hallottam rólad!

Szava nem volt sértő vagy bántó, sokkal inkább kíváncsi
ságot éreztem benne. Az idő rövidsége miatt akkor csak pár 
szót tudtunk váltani, hosszabb beszélgetésre nem kerülhetett 
sor. Most neki is küldöm a következő sorokat -  és persze a

35 Szabó Lajos: Az egyháztagság mai kérdései. Lelkipásztor 1990.1.14.1.
36 Apostolok csel. 2.,41.v.,6.r.3v.,10.r.l.v.
37 Lutherischer Weltbund: i.m.29.1.
38 Hans Liermann:Deutsches Evang.Kirchenrecht,Stuttgart, 1933,199.1.
39 Egyházi Törvények (1966)11.törvény 6.
40 A Mecklenburg-Strelitzi 1925.okt.31-i, ma már hatályban nem lévő egyházalkotmány ismerte a 7. -bán az egyházból való kizárás lehetőségét: 

„Ausgeschlossen kann werden, wer den christlichen Glauben öffenlich lástert oder in andauernder wissentlicher und willentlicher Missachtung dér 
kirchlichen Ordnung seine Éhe nicht einsegnen, seine Kinder nicht taufen und konfiermieren lásst oder bóswillig die kirchlichen beitráge verweigerL” 42

41 Rudolf Smendi.m. 121.1.
42 Intézet: Bizonyos cél elérésére létesült szervezet, mely céljait vagyoni segítséggel kívánja elérni. Alapítvány: Köz, vagy magáncélra lekötött vagyon
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többi lelkésztestvérem felé is.

A veszély
Tudom milyen veszélyes az, amikor valaki személyes, 

belső dolgairól kezd beszélni. Tudom milyen gyorsan lehet 
valakire -  a hallottak alapján -  ilyen vagy olyan pecsétet ütni, 
ilyen vagy olyan kategóriába besorolni. Az is világos, hogy a 
beszélő embert sokkal hamarább éri kritika, mint a magába 
zárkózó, hallgató „csendestársat”. Lelkészek között teológiai 
kérdésekben állást foglalni (esetleg még nagyobb fórum előtt 
is) -  nem mindenki lelkesedik ezért a lehetőségért. A hívő és 
a nem-hívő kategória csupán a két szélsőséges határ, melyek 
között számtalan „teológiai fiók” létezik, melybe valakit -  
akarva-akaratlanul is -  be lehet sorolni.

Soraim sem hiúságból, sem mások lenézéséből vagy meg
ítéléséből keletkeztek. Egyértelmű előttem az is, hogy mivel 
a fiatal lelkészgenerációhoz tartozom, kevesebb a teológiai 
tapasztalatom, mint e tanulmány legtöbb olvasójának. De 
mivel nyitott szeretnék lenni az esetleges kritika előtt is, 
ugyanakkor az olvasó részéről őszinte teológiai érdeklődést 
és testvéri szeretetet tételezek fel -  ezért vállalom mégis e 
sorok írását.

Nem meggyőzni akarok, csak bemutatni. Nem mint kívül
álló, hanem mint személyesen érintett. Ez indokolja az elke
rülhetetlenül szubjektív látásomat, a személyes hangvételt.

Ezen kívül az evangélikus egyházak nehéz lelki helyzete 
(melyben Európa-szerte vannak) is arra kényszerít, hogy fel
tegyem a kérdést akar-e Isten valami újat mutatni, újat tenni 
gyülekezeteink életében? Lehetséges-e, hogy valamilyen bib
liai kijelentésről elfeledkeztünk? Lehet, hogy Isten már egé
szen máshol cselekszik -  mi pedig tradicióápolásunk közben 
lemaradtunk valamiről? Lehet, hogy vétkesek vagyunk vala
miben, ami miatt Isten nem tudja munkánkra áldását adni, 
melyre pedig annyira vágynánk, és amire annyira nagyon is 
szükségünk lenne? Nem váltunk-e a sótartóba belülről ka
paszkodó és maradni akaró szemecskékké?

Lehet, hogy ezek a sorok egy vitaindításhoz is hozzájár
nak -  bár én nem szeretnék senkivel vitatkozni. Testvéri 
szeretettel azonban mindig is örömmel nézek egy-egy beszél
getés elé, melyből mindannyian egyformán tanulhatunk.

A források
Aki eddig eljutott az olvasásban, talán sejti már, miről lesz 

szó. Arról a keresztyén mozgalomról, melyet korunkban a 
legtöbb támadás és kritika ér, de amely mellett csökönyösen 
kitartanak azok, akik benne lelki megújulást és új erőt találtak, 
akik itt tanultak meg (vagy tanultak meg újra) Jézus Krisztus 
keresztjére felnézni.

A Lelkipásztor a közelmúltban több írás által irányította a 
figyelmet erre a mozgalomra (90/6: Két cikk egymás mellett 
Lupták Gyula fordításában, 90/7-8, valamint a 9. számban 
Pintér Károly sorozata). Az olvasó nagyobb megerőltetés és 
mélyebb teológiai ismeretek nélkül is azonnal felismerhette a 
karizmatikus mozgalomról alkotott negatív és elutasító véle
ményt. A mozgalmat jellemző kifejezések sora „egy újfajta 
materializmus”-tól kezdve „a naív biblikusság”-on keresztül 
egészen az egyik ismertetett gyülekezet teológiájáig jutott el, 
melyet „egyfelől a keleti autogén tréningek és transzcenden
tális meditációk rejtett Krisztianizált gyakorlata, valamint egy 
sikenre orientált, amerikanizált managerman szemlélet” jel
lemzett.

A cikkekben számomra több helyen sántítónak tűnő teoló
giai ellenargumentáció engem semmiről sem tudott meggyőz
ni, ellenben megijesztett. Nem tudom, hogy a magyarországi 
evangélikus lelkészek között kinek milyen lehetősége volt és

van ennek a mozgalomnak a világméretű megfigyelésére, 
teológiai érveinek biblikus vizsgálatára. Azt azonban beval
lom, hogy ha nekem csak ezekből a cikkekből kapott informá
ciók alapján kellene döntenem, hogy szeretnék-e ilyen vagy 
hasonló megújulást a gyülekezetemben, akkor azonnal nagy 
és hangos NEM-mel válaszolnék.

De vajon igazán és nyugodt lelkiismerettel túl lehet-e 
lépni -  csendesen legyintve -  emellett a mozgalom mellett? 
Valóban hű képet tudtak rajzolni a cikkek írói? A kérdés 
hűséges megválaszolása számomra lelkiismereti kérdést je- 
lent , 

Ezek után az én személyes vallomásom; és forrásaim 
felfedése” kell hogy következzék. 

1984 novemberében egy karizmatikus istentisztelet alkal
mával éltem át azt, amit az Újszövetség megtérésnek nevez. 
Már ezt az első tényt is sokan krtizálták eddig -  de mivel az 
én átélésem volt, tagadni nem tudták. Igaz, Jézus ezt kifeje
zetten így nem tanította, hogy mindenkinek egy .bizonyos 
napra emlékeznie kell mint a megtérése napjára -  azonban 
azzal vígasztalom magam, hogy mégis egy olyan biblikus 
történésen estem át Isten kegyelméből, melyről az Ige azt 
tanítja, hogy ez szükséges. Hiszen meglátásom szerint a döntő 
nem a megtérés helye, időpontja vagy körülménye, hanem az, 
hogy az ember előbb vagy utóbb megtérjen. A körülmények
ről az evangéliumban nem találtam részletes utasítást, így 
elfogadtam ezt az életem számára mint Isten ajándékát. Per
sze nem lenne szép megfeledkezni arról, hogy a. családi kör
ben szüleimen keresztül Isten hogyan dolgozott gyermekko
rom óta a szívemben, amelyért mindig is hálás maradok! A 
keresztyén családi légkör valószínűleg az előkészítés egyik 
fontos fázisa volt.

Az első gondolat, amely megtérésemkor a „szívemben„ 
ébredt, így hangzott: miért nem éltem át ezt előbb? Hogy lehet 
az, hogy a teológiai tanulmányaim idején közömbösen men
tem el ezek mellett a dolgok mellett? Igaz, őszintén szólva 
már nem is tudom, ki tanított bennünket ezekre a dolgokra a 
hosszú öt év alatt.

A második gondolatom az volt: mivel ez Isten ajándéka, 
ennek a mi evangélikus gyülekezeteinkben is meg kell hogy 
legyen a helye! A szívemben úgy éreztem, sok mindent az 
addigi szolgálatom során elmulasztottam. Egy új vágy ébredt 
a szívemben: embereket akartam Jézushoz vezetni. Nemcsak 
a szószékről akartam prédikálni, hanem együtt akartam érezni 
az emberekkel., imádkozni akartam bűneik bocsánatáért, a 
megtérésért és az élet új kezdéséért! Az akkoriban kapott sok 
kritika ellenére is biztos voltam abban, hogy jó irányba hala
dok. Olyasmit is kezdtem meglátni és megérteni, amelyek bár 
azelőtt is világosan látszottak, de nem tudtam velük mit kez
deni. A legnagyszerűbb az volt, hogy hatalmas öröm és békes
ség költözött a szívembe. A Biblia, amely ezelőtt sokszor 
kötelező olvasmánynak számított nekem, egészen új dimen
zióban állt előttem! Bár sokak szerint nem szabad a keresz
tyén életben emocionális túlzásba esni -  mégis egyre több 
örömöt jelentett számomra az igeolvasás és az imádkozás. r

Ez az időszak ugyanakkor nem volt mentes számomra a 
félelemtől sem. Nagyon óvatos akartam lenni és arra vigyázni, 
nehogy valamilyen szekta hálójába kerüljek vagy valamilyen 
tévtanítás áldozata legyek. Ezzel magyarázható a Bibliában 
való sok keresgélésem is. Ugyanis azt azért megfogadtam 
megtérésem napján, hogy semmit sem vagyok hajlandó elfo
gadni, amit a Biblia tanítása alapján nem lehet megindokolni 
és igazolni. Sok kérdésemre az evangélikus egyházi tradíció
ból ugyan nem kaptam választ, a Bibliából azonban igen. Így 
jutottam el arra a meggyőződésre, hogy amennyiben az álta
lános egyházi tradíció ill. tanítás és a Biblia kijelentései között 
különbség állna fenn, akkor számomra mindent háttérbe állít
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va a „sola scriptura” mértéke a döntő. Van aki ezt a meglátást 
olcsó, primitív fundamentalismusnak nevezi -  számomra ez 
igazi lutheri reformációi örökség.

Bár a közösségnek -  ahol megtértem -  a mai napig hálás 
vagyok, az evangélikus egyházat mint otthont nem akartam 
elhagyni és valamilyen szabadegyházhoz csatlakozni. így ke
resni kezdtem az evangélikus egyházon belüli megújult lel
készekkel és intézményekkel való kapcsolatot. Ezek a kap
csolatok, konferenciák, személyes beszélgetések, de a köny
vek, hangszalagok és videók is hozzájárultak ahhoz, hogy 
megtanuljam ugyanakkor a más vallású embereket is testvér
nek tekinteni, akikkel az egységet nem egy bizonyos egyház 
tradíciójában, nem is a felülről irányított hivatalos ökumeni
kus mozgalomban, hanem Jézus Krisztus személyében fedez
tük fel.

Nagy igyekezettel kutattam a karizmatikus mozgalom lut
heri teológiai kritikája illetve állásfoglalása után is. így öröm
mel vettem kezembe először a Lutheránus Világszövetség 
Kreuz Verlagnal megjelent kiadványát: Lindberg: Charisma- 
tische Erneuerungsbewegungen und lutherische Tradition 
(LWB-Report Nr.21). A könyv ismeretetésére itt e cikk kere
tében nem lehetséges vállalkoznom, csak egy mondat álljon 
itt, amely egy amerikai lutheránus karizmatikus lelkésztől, 
Larry Cristensontól származik: „amit a karizmatikusok hoz
nak az nem egy új értékelés, hanem a bibliai tanításnak új 
megtapasztalása". Rendszeresen tanulmányozom a „Geme- 
indeemeuerung” című folyóiratot, amelyet az evangélikus 
egyházon belüli karizmatikus irányzat képviselői az érdeklő
dő lelkészkollegák és laikusok számára adnak ki (termé
szetesen a hivatalos evangélikus egyházi vezetőség tudtával 
és engedélyével, sőt annak kívánságára).

A bajor egyház püspöke, Johannes Hanselmann már 1986 
februárjában körlevelet intézett az összes bajor evangélikus 
gyülekezethez, melyben a karizmatikus mozgalommal kap
csolatos állásfogalását olvashatjuk. Két lelkészt nevezett ki 
arra, hogy tartsák a kapcsolatot a karizmatikus csoportok és 
az evangélikus egyház között. A körlevél hangvétele és tartal
ma a karizmatikus mozgalom pozitív szerepét emeli ki -  de 
egyes veszélyekre is figyelmeztet.

A karizmatikus folyóiratok közül még hármat szeretnék 
feltétlenül említeni, melyek számomra fontosak: „Gemeinde- 
wachstum” -  a gyülekezetépítés és megújulás témájával fog
lalkozik, lelkészek és gyülekezeti munkások számára jelent 
segítséget. Felelős kiadója egy evangélikus lelkész, aki kariz
matikus, de nem szélsőséges irányt képvisel.

„DerAuftrag” -  keresztyén tanító jellegű újság, egy nem
zetközi és felekezetfölötti újpünkösdi missziós társaság kiad
ványa. Szerkesztője egy berlini evangélikus lelkész. „Charis- 
ma” -  a düsseldorfi pünkösdi gyülekezet kiadásában megjele
nő, de pünkösdi, katolikus és evangélikus szerkesztés alatt 
álló folyóirat, amely főleg a karizmatikus mozgalmak nem
zetközi eseményeivel foglalkozik, tudósításokat, szám
adatokat és teológiai elemzéseket közöl.

Ezek azok a források, melyek alapján -  a teljesség igénye 
nélkül -  villámbetekintést szeretnék adni a karizmatikusnak 
nevezett mozgalom történetébe, felfogásába, jelenlegi hely
zetébe.

A megújulási témáról írott könyvek nagy száma miatt 
általános vagy részletes forrásmunkákat ezen a helyen nem 
tudok közölni.

Személyes karizmatikus látásom
Több okból nem tartom túl jónak a „karizmatikus mozga

lom” elnvezést, hiszen tapasztaltom szerint ez egy más sokfé
le szempontból lejáratott gyűjtő- illetve fedőnév. Jobban sze

retek „lelkimegújulási mozgalomról” beszélni, mert ez többet 
árul el a valódi célkitűzésről, ugyanakkor laikusok számára is 
érthetőbb. De a görög karizma szó újszövetségi jelenléte alap
ján mégis többször elkerülhetetlen a kifejezés használta.

A különböző karizmatikus csoportokban meglévő tanítá
sok közül a következő érvek alapján tudok személy szerint 
tanítást vagy felfogást elfogadni:

a. ) ami bibliai kijelentés alapján igazolható,
b. ) ami nem szélsőséges, extrém vélemény,
c. ) ami nem egy szupervallásos, világtól visszahúzódó, a 

mai élettől idegen kegyességi formát visel,
d. ) ami nem a megosztásra, hanem a Krisztus testében 

kialakítandó egységre törekszik (persze nem a bibliai kijelen
tések feladása árán).

A mozgalom történetiről
Amit a világi hírközlő eszközök elhallgatnak, a mozgalom 

ellenségei vagy a szkeptikusok említésre méltónak sem tarta
nak és az egyháztagok előtt általában ismeretlen tény az az, 
hogy a karizmatikus mozgalom világszerte megtalálható je
lenség, és nem csupán jelentéktelen kegyességi irányzat az 
egyházi élet szélén.

Nem-keresztyén gondolkozású jövőkutatók is egyértel
műen állapítják meg: „Lehetetlen a világméretű vallásos meg
újulás előjeleit észre nem venni... A világméretű karizmatikus 
mozgalom tagjainak száma az utolsó évtizedben az eddigi 
szám háromszorosára, 300 millióra emelkedett” (John Nais- 
bitt). Már a 60-as években elérte a karizmatikus mozgalom 
impulzusa az összes történelmi egyházat (!), figyelemreméltó 
egy illetékes egyházi megfigyelő véleménye, aki szerint „ez 
az egyháztörténet első igazán transkonfesszionális hitbeli 
mozgalma” (Dr. H. J. Reimer, a stuttgarti evangélikus világ
nézeti centrum lelkészigazgatója). A 70-es évekre a mozga
lom minden idők legnagyobb biblikus alapokon álló ébredési 
megmozdulásává vált.

A pünkösdi egyházak
A „Szentlélekkel való keresztség”-et, vagyis azt a tapasz

talatot, hogy Isten maga ajándékoz erejéből egy keresztyén
nek -  aminek azután többek között egyik következménye, 
hogy az illető „nyelveken imádkozik” -  ezt eddig csak a 
pünkösdi egyházak hangsúlyozták fejlődésük kezdete óta. 
Azonban már az 50-es években ez a pünkösdi kegyesség -  
amely alatt a Szentlélekkel való keresztséget, a nyelveken 
való imádkozást és az imádság általi gyógyulást értjük -  utat 
talált a tradicionális protestáns egyházakba is.

USA: A keresztyén üzletemberek

Ez egy pünkösdi jellegű laikus szervezet, amely tagjait de 
főleg kívülállókat havi egy alkalommal hívja meg egy hotel
beli rendezvényre, ahol dicsérő énekek és imádkozás után 
laikusok tesznek bizonyságot megtérésükről, gyógyulásukról 
vagy egyéb hitélményükről. Ezeken a rendezvényeken, amely 
nem egyházi vezetés alatt áll -  a vallási különbségek miatt itt 
nincsen keresztelés, nincs közös úrvacsoravétel és pap nem 
tölthet be vezető szerepet -  ma is megtalálhatók a református 
és evangélikus, de a katolikus, metodista, ádventista és bap
tista egyház tagjai. Az ott hallottakat és tanultakat azután 
mindenki a saját gyülekezetébe viszi tovább és adja át hittest
véreinek. Ebben a közösségben tehát soha nem áll fent a 
„másik tavából való halászás”. Ennek a közösségnek ma már 
szinte minden német nagyvárosban van állandó havi rendez
vénye. Egy bajorországi csoport tagjai egy évvel ezelőtt aktív 
munkát kezdtek Jugoszláviában, a résztvevők sok megtérés
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ről, Szentlélekkeresztségről és gyógyulásokról számoltak be. 
Az anglikán Dennis Bennett neve közismert volt Amerikában. 
Bel- és külföldön tartott előadásaiban mindg a Szentlélekke- 
resztség poztitív hitbeli hatásairól beszélt, ennek nyomán sok 
felekezet ben több tízezer ember kérte és nyerte el ezt a ke- 
resztséget. Egy másik ismert karizmatikus evangélikus lel
kész volt Larry Christenson.

A Szentlélek három hulláma
A karizmatikus mozgalom egyik jó ismerője és elemzője 

az amerikai John Wimber. Az ő kifejezése szerint a Szentlélek 
a 20. században eddig három hullámban látogatta meg a 
világunkat. Véleménye szerint az első hullám a pünkösdi 
mozgalom volt, a második hullám a karizmatikus mozgalom, 
a harmadik hullám pedig a megújult gyülekezetekre áradt ki.

A németországi evangélikus kezdet
1963-ban Amold Bittlinger evangélikus lelkész meghívta 

Larry Christeasont az Evangélikus Akadémia konferenciájá
ra, melyen sok, szinte kizárólag evangélikus lelkész vett részt. 
Ezen az alkalmon sokan átélték a Szentlélek munkáját és a 
megújulást. Egyre többen kívánták Németországban is talál
kozók, konferenciák tartását, ahol a hasonló lelki dolgokat 
átélt lelkészek és laikusok tapasztalatcserére és továbbkép
zésre gyűlhetnek össze.

A 70-es években egyre több evangélikus lelkész került 
kapcsolatba a karizmatikus mozgalommal melynek következ
tében sok gyülekezetben kezdődöd a rendszeres házibibliaó- 
rák sora, egyre több helyen került sor dicsérő illetve megáldó 
istentiszteletekre. Eközben egyre szaporodott a lelkészek és 
aktív gyülekezeti tagok tapasztalata a Szentlélek munkájával 
és a lelki ajándékok használatával kapcsolatban.

1976-ban alakult meg a német evangélikus egyházi koor
dináló biztottság. Többnapos szemináriumok rendezése tűnt 
arra alkalmasnak, hogy bibliatanulmány, teológiai értekezé
sek mellett imaközösségek és istentiszteleti lehetőség is nyíl
jon a résztvevők számra. Teológusok és laikusok egyaránt 
örömmel tapasztalták meg a Szentlélek hatását ezeken a kon
ferenciákon: sokan újra átadták életüket és szolgálatukat Jé
zus kezébe, többen csodálatos gyógyulást éltek át hosszan 
tartó betegség után. A résztvevők különböző lelki ajándékokat 
kaptak és így hitükben és tapasztalatukban megerősödve új 
reménységgel tértek vissza gyülekezetükbe. Azért, hogy a 
mozgalom szervezése mellett lehetőség legyen a lelkészek 
közötti rendszeres tapasztalatcserére valamint a bibliai alapok 
teológiai kidolgozására, a koordináló bizottság rendszeres 
üléseket tartott.

Az eddigi „NDK" területén talán még nagyobb méretek
ben folyt a megújulást támogató munka. Itt a karizmatikus 
csoportok kizárólag az egyház oltalma alatt működtek, mivel 
egyházon kívüli közösségek alkotására nem volt lehetőség. 
Az évente megrendezésre kerülő ifjúsági konferenciák is 
nagymértékben elősegítették a mozgalom fejlődését. Ki kell 
emelni Dr. Paul Toaspern evangélikus lelkész nevét, aki kez
detben a diakónia vezető lelkésze volt, majd később a meg
alakult lelki megújulási mozgalom vezetője lett. Neki köszön
hető az is, hogy a volt NDK-ban a pietisták és a karizmatiku
sok közötti kapcsolat jó gyümölcsöket termett (az NSZK-ban 
sajnos ez nem így alakult).

A 80-as évek kezdetétől a a hatalmas méretekben megren
dezett kongresszusok kezdtek a különböző vallású, karizma
tikus irányzatú hívők gyülekezőhelyévé válni. Erős behatáso
kat kapott a németországi mozgalom Angliából és Ameriká
ból, melyek gyakorlatba való átültetése nem ritkán vezetett 
lelkészek között de egyes gyülekezetekben is feszültségek

hez. Három kiemelkedő nevet kell itt megemlíteni, akiknek a 
mozgalom evangélikus ága is sokat köszönhet: Kim Kollins, 
Colin Urquhart és John Wimber. 1987 szemptemberében 
Frankfurtban volt az I. John Wimber kongresszus, több mint 
hatezer ember részvételével. A rendező bizottságban egy új
pünkösdi fiatalokból álló misszióstársaság mellett (Projektion 
J) az evangélikus megújulási mozgalom koordináló bizottsá
ga vállalta a rendezés fő feladatát. Ezen az alkalmon szemé
lyesen is részt vettem, a szemináriumok alaposan kidolgozott 
jegyzeteit pedig utána két magyar fiatal segítségével magyar 
nyelvre is lefordítottuk. Aki ezt igényli e sorok olvasó közül, 
szívesen bocsátom a rendelkezésre.

Az evangélikus lelki megújulási mozgalom
célkitűzése és teológiai alapvetése

A lelki gyülekezeti megújulási mozgalom nevét abból a 
jelenben megtapasztalt új valóságból kapta, hogy emberek -  
így az Evangélikus Egyház gyülekezetei is -  a Szentlélek 
megérintő erejét átélik és ezzel Isten jelenlétét felismerik és 
komolyan veszik. Ezt a karizmatikus tapasztalatot (a karizma 
szó lelki ajándékot jelent) a világban több mint 320 millió 
keresztyén élte már át.

A történelem folyamán ezek a tapasztalatok mindig is új, 
intenzív keresztyén élethez vezettek az egyházon belül: a 
középkorban pl. Assisi Ferenc, később Luther Márton, az 
újkorban pl. a pünkösdi egyházak.

Úgy is lehet mondani, hogy Isten „friss élő cellák szállí
tása révén” gondoskodik arról, hogy az egyház -  tehát mind
azok, akik Jézus Krisztusban hisznek -  mindig újra legyen 
élesztve és gondoskodik a megkeményedések, rossz szokások 
vagy az önelégültség eltávolításáról. Isten azt akarja, hogy 
egyháza élettel legyen tele, hogy ezt azután az embereknek 
mint „teljes életet”, Isten szeretetét lehessen eljuttatni.

Az evangélikus lelki megújulási mozgalom része egy 
ilyen világméretű megújulási mozgalomnak a történelmi egy
ház keretén belül. Ez a világmozgalom a századforduló óta 
egyértelműen felismerhető. Németország különböző evangé
likus egyházmegyéiben számos helyi munkaközösség alakult 
meg, sok egyházi rendezvény lett életre híva azzal a céllal, 
hogy az érdeklődők számára utat nyisson a Lélek által betöl
tött keresztyén élethez. A munkaközösségeket, konferenciá
kat, istentiszteleteket és házi közösségeket lelkészek, egyházi 
munkatársak, „olyan emberek mint te és én” vezetik, akik 
életében a Szentlélekkel átélt tapasztalatok döntő szerepet 
játszanak.

Lelki Megújulási Mozgalom az evangélikus egyházban -  
ez a név két dolgot jelent. Egyrészt arra mutat rá, amit Isten a 
megújulás által egyházában tesz: keresztyének sokaságának 
ajándékoz új bátorságot, jelenlétének és munkájának reálisan 
kifejezhető megtapasztalását az istentiszteleten és a hétközna
pi életben. Másrészt ez a név azon emberek csoportját jelöli 
meg, akik ezt az új és egyben régi, Szentlélekkel kapcsolatos 
tapasztalatokat átélték és ezt a gyülekezeten belül másoknak 
is át szeretnék adni.

Ha valaki egészen tisztán akarja látni azt, hogy mi moz
gatja és inspirálja az embereket ebben a mozgalomban, hamar 
ráismerhet erre: az Újszövetség centrális hittapasztalatai!

1. Ezek az emberek számolnak a Szentlélek megtapasztal
ható hatásával. Abból indulnak ki, hogy Jézus Krisztus értük 
halt meg és támadt fel és ma is ugyanúgy tud cselekedni, mint 
közel 2000 évvel ezelőtt. Arról beszélnek, hogy életüket elő
ször vagy újra Istenre bízták. Az Istenhez való kapcsolatuk 
megújulásáról tesznek bizonyságot. Isten iránti növekvő biza
lomról és egy Hozzá való mélyebb szeretetről esik szó.

2. Ez által az Istennel folytatott személyes beszélgetés -
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az imádság is új hangsúlyt kap, megszabadul a formális, 
ritualizált keretből és a monológból dialóg lesz. Az imádkozó 
megtapasztalja, hogy Isten valóban válaszol: a Biblia által, 
emberek által, lelki élmények által vagy életkörülményeken 
keresztül.

3. A megújult életű keresztyének új felfedező örömmel 
olvassák a Bibliát. Megtapasztalják azt, hogy a Biblia kétféle 
módon, a szívvel, vagy a kritizáló értelemmel is olvasható. Az 
Ige hatalma gyakran közvetlenül megérinti őket és olyan 
meglátásokat kapnak, melyek a mindennapi életüket megvál
toztatják.

4. Az evangélikus karizmatikus közösségek tagjai felis
merték azt, hogy egyedül és felelősségvállalás nélkül nem 
lehet keresztyénként élni. Ezért rendszeresen találkoznak un. 
házi közösségekben és imaestéken. Megtanulták azt, hogy 
gondjaikkal és szükségeikkel együtt is bízhatnak keresztyén 
társaikban és tőlük konkrét segítséget (anyagit is) várhatnak. 
Ez egy olyan közösség, melyben nincsen szorongás, félelem 
és bizalmatlanság, sokkal inkább olyan otthon, amelyik más 
emberek javát keresi.

5. A templomi istentisztelet újra felfedezése is pozitív ta
pasztalat: más keresztyénekkel Istent együtt dicsérni minden
kire megelevenítőleg hat, az öröm mint futótűz terjed a jelen
lévők között. Hirtelen a régi és ismert, de legtöbbször csak 
felületesen végigült liturgia is mély jelentést kap. A karizma
tikus istentiszteletekre az is jellemző, hogy mindenki valami
vel hozzájárulhat: valaki egy rövid imádságot mond saját 
szavaival, a másik beszámol az elmúlt heti hittapasztalatáról, 
prófétai gondolatok átadása sem ritkaság és sok új ének hang
zik, melyeket könnyű megtanulni.

6. A megújulási mozgalom tagjai várnak arra, hogy Isten 
Szentlelke ma is minden keresztyénnek különleges képessé
geket, ajándékokat -  karizmákat ajándékoz a különböző szol
gálatok elvégzéséhez. Pál apostol nagy figyelmet szentel 
ezeknek az ajándékoknak és fontosnak tartja azokat egy élő 
istentisztelet és élő gyülekezet számára.

A Korintusi levél ajándékai -  egy kivétellel -  „segédszer
számok" a másik ember, a gyülekezet építése javára.

Ezek a szívükben várakozással élő emberek, akik a Szent
lélek sokszor meglepő munkájának életükben helyet adnak, 
megtapasztalják azt, hogy a többi embernek eredményesen 
tudnak segíteni.

Röviden összefoglalva: A lényeg az, hogy az emberek a 
Jézus Krisztusba vetett hitbe mélyebben belenőjjenek, közben 
a Szentlélek munkáján és hatásán keresztül felismerjék azt, 
hogy az életük örömben, erőben, határozottságban és hitval
lásban növekszik. Örömmel élhetik át azt is, hogy a gyüleke
zetnek nem emberi hűtőszekrények gyűjteményének kell len
nie, hanem a szeretet által meghatározott és megélt közösség
gé válhat, amely kisugárzásával, Jézus-szeretetével új tagokat 
vonz, reménységet ajándékoz és az életnek új értelmet ad.

A lelki megújulási mozgalom nemcsak negyedéves folyó
iratot ad ki, hanem körlevelet is, melyben az egyházmegyék
ben rendezvényekről lehet tájékoztatást kapni. E mellett nem 
régen jelent meg egy füzet is „A hit alapiskolája” címmel. 
Amennyiben erre lehetőségem lesz, szeretném ezt magyarra 
lefordítani és gyülekezeteinkben használni. Talán egy-két ma
gyar lelkészkollega is érdeklődne eziránt, biztos, hogy mind
annyian új impulzusokat kapunk általa!

Isten kézzelfogható ajándékai személyes
életemben

Frederik Wislöff norvég püspököt idézem: „Semmit nem 
látva, semmit nem érezve, minden élményt nélkülözve, vakon 
teljesen rábízni magunkat Istenre, ez a hit útja. Hitből élünk!”

(Lelkipásztor 90/6,188.0.)
E sorokat olvasva őszintén szólva csodálat fog el. Csodá

lom azt, aki így tud hinni és rögtön meg is mondom: nekem 
nincs ilyen nagy és erős hitem. Kicsit tovább lépve meg kell 
hogy állapítsam, hogy ez alapján a hitdefínició alapján talán 
még hitem sincs. Hiszen én Istentől olyan sok nehéz helyzet
ben konkrét, kézzelfogható segítséget kértem! Amikor egye
dül már nem tudtam szabadulni az alkohol kényszeréből, 
Isten megszabadított abból. Mikor több mint 10 évi erős 
dohányzás után le akartam szokni és nem ment -  Isten sietett 
segítségemre. Gyerekkorom óta szinte állandóan romló sze
meimről még a német orvosok is lemondtak, a retinahártya 
leválási veszélye miatt -  az Úrhoz fordultam és Ő meggyógyí
tott engem. Hátgerinc problémámat a szakorvos gyógyíthatat
lannak ítélte -  de hitből jövő imádkozás által Jézus gyógyító 
erejét éreztem meg, és azóta már hat év telt el, a fájdalmak 
nem jöttek vissza többé.

A hitemet persze nem ezekre a dolgokra alapozom, akkor 
sem, ha nagyon örülök ezeknek. A Biblia kijelentése szerint 
ugyanis a csodák, a hitetlen emberek számára jelül szolgál
nak, de a hívők hitét ez nem erősíti!

Személyes életem sok helyzetét sorolhatnám még fel, 
amikor Istentől konkrét élményt, utasítást, vezetést kértem. A 
legtöbbször -  csak kegyelemből -  meg is kaptam. A kérdésem 
ezzel kapcsolatban csak az, hogy vajon a hitnek olyan sokféle 
útja lenne? Vajon tényleg csak az összes testi és lelki érzéke- 
szervünkről való lemondás által léphetünk az igazi hit útjára?

Teológiai kérdések -  bibliai válaszok
Nem tudok pontot tenni e tanulmány végére anélkül, hogy 

a bibliai meglátásomat az idézett három LP cikkhez, illetve 
azok egyes kriagadott gondolataihoz ne mondanám el. Nem a 
polémia kedvéért, hanem az olvasó további elgondolkodásá
nak segítésére!

A. LP 90 /6 ,188.old. -  Wislöff püspök irata
„A karizmatikusokat nem érdekli, hogy az egyikük az Úr 

Jézust, a másikuk (katolikus karizmatikus) Szik Máriát ma
gasztalja nyelveken szólásban”.

Pál ezt írja: Mert aki nyelveken szól, nem embereknek 
szól, hanem az Istennek; mert senki sem érti, hanem lélekben 
beszél titkos dolgokat. (I.Kor.14,2). vajon a hallgató, még ha 
püspök is, vajon érti-e -  Pál kijelentésével ellentétben -  azt, 
amit valaki nyelveken imádkozik?

B. LP 90/6,191.old. Niels Bloch írása.
„A lélekeresztség tan a legmélyén antiökumenikus is. Az, 

amire csak ritka emberek juthatnak el, sohasem építhet hidat 
a hitvallási különbségek között”. A Lélekkeresztséget Isten a 
Biblia kijelentése szerint nem ökumenikus hídépítő pallérnak 
szánta. Azért mert egy bibliai ajándékot nem lehet egy jónak 
gondolt emberi cél érdekében felhasználni -  attól még nem 
feltétlenül rossz az a tiltás! „Térjetek meg és keresztelkedje- 
tek meg mindnyájan... és veszítek a Szent Lélek ajándékát, 
mert nektek lett az ígéret... és mindazoknak, valakiket csak 
elhív magának az Úr” Csel.2,38-39. Nemcsak ritka emberek 
juthattak el erre -  hanem mindenki, aki a követelményeknek 
eleget tett!

C. Ugyanott: „a nyelveken szólást nem tarthatjuk az un. 
lélekkeresztség bizonyítékának. A nyelvekenszólás semmi
nek sem a bizonyítéka.” Pál szerint igen: „és elálmélkodénak 
a zsidóságból való hívek... hogy a pogányokra is kitöltetett a 
Szent Lélek ajádnéka, mert hallják vala, hogy ők nyelveken 
szólnak és magasztalják az Istent” Csel. 10,45-46. Vajon talál- 
ható-e az Újszövetségben olyan kijelentés, miszerint ez a 
bizonyíték a 20. században már nem lesz bizonyíték? Megvál
toztatta volna Isnet a módszerét és erről ne szólt volna igéjé
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ben?
D. Ugyanott, 192. oldal: „...a lélekkeresztség és a nyelve- 

kenszólás emocionális mámoros veszélyes állapotot is idéz
het elő... a vallásos elragadtatásból könnyen lehet erotikus 
felfokozottság, amelynek következménye a szexuális elcsú
szás.” Még jó, hogy ezt a veszélyt az elsó keresztyének nem 
ismerték, hiszen akkor valószínűleg mindkét dologról inkább 
lemondtak volna. Pál aposotol életét ezek alapján ugyanakkor 
a alaposabb vizsgálat alá kellene venni, hiszen ő  nemcak azt 
állította, hogy „hálát adok az én Istenemnek, hogy mindnyá
jatoknál inkább (jobban) tudok nyelveken szólni (l.Kor 
14,18), hanem állítása szerint még el is ragadtatott a harmadik 
égig (2.Kor. 12,2).

Boldog vagyok, hogy a mai korban élhetek. Isten ma 
sokkal többet tesz egy év alatt gyermekei életében, mint 
régebben tíz, vagy ötven év alatt. Boldog vagyok, hogy a 
reámbízott nyugati magyar gyülekezeteket Isten jelenlétének 
várására biztathatom. Örülök annak, hogy a Szentlélek szem
mel láthatóan és kézzel foghatóan dolgozik gyülekezeti tagja
ink életében, akik bűnbocsánatot kaphatnak Jézus vére által. 
Isten ígérete szerint mindenki megkaphatja a legnagyobb ka
rizmát -  a legnagyobb kegyelmi ajándékot: az örök életet! 
Szívemben gondosan őrzöm Jézus gondolatát, amely szerint 
az Ő gyermekeit nem az ajándékaikról (karizmáikról) fogják 
felismerni, hanem a szeretetükről!

ifj. Ferenczy Zoltán

Észrevétel
Dr. Hafenscher Károly úrnak 
a Lelkipásztor szerkesztőjének 
Budapest

Szerkesztő Úr!
Mellékelten küldöm a tanári kar és az ifjú

ság megbízottinak megjegyzését a Lelki- 
pásztor legutóbbi számban közölt Szenthá
romság utáni 6. vasárnap textusának Bízik 
László v a l készített feldolgozásáról, azzal a 
kéréssel, hogy a legközelebbi számban szí
veskedjék közölni.

Sajnáljuk, hogy erre sor kerül, de azt gon
doltuk, hogy egy ilyen hangú, az Akadémiát 
és egyházunkat sértő cikk mellett nem mehe
tünk el megjegyzés nélkül.

Szíves üdvözlettel
Budapest, 1991. június 6.

Dr. Muntag Andor
d éká n

Az EvangélikusTeológia tanári kara és 
hallgatói megütközéssel és fájdalommal ol
vasták a Lelkipásztor 1991. évi 6. számának 
187. oldalán a Szentháromság ünnepe utáni 
6. vasárnapjára lelkipásztor által lelkipászto
roknak írt igehirdetési előkészítőt.

Mert a kétségtelenül eredeti gondolatokat 
és szokatlan fordulatokat tartalmazó írás út- 
széli kifejezésekkel alázza meg egyházunk 
törvényhozó testületének, a zsinatnak méltó

ságát. Mert szeretetlenül és igazságtalanul 
pellengérezi ki a Teológus Otthont és annak 
igazgatóját, pontatlanul és félreérthetően 
idéz professzori nyilatkozatokat, főként pe
dig, mert rossz hangulatot gerjeszt teológi
ánk iránt, egy olyan időszakban, amikor a 
tanárok és hallgatók végre őszintén keresik 
az együttműködés útját.

Nem gondoljuk, hogy ez a hangvétel jó 
szolgálatot tesz az evangélium hirdetésére 
felkészülő testvéreinknek, hiszen az a „több 
igazság", amelyről ezen a vasárnapon szóla- 
nunk kell, a sértéseket mellőző, sérelmeket 
elhordozó, és a békesség útját egyengető 
jézusi szeretet. Sajnáljuk, hogy ebben az 
egyre színvonalasabb, és egyházunk határa
in túl is megbecsült lapunkban ilyen keserű 
szájízt maguk után hagyó sorok is megjelen
hetnek.

Szerkesztői válasz
Dékán Úr!
1. A Lelkipásztor eddig nem vett részt semmiféle hecckam

pányban, nem közölt nyílt, és még nyíltabb leveleket. Most 
meg kell tennie a Teológia tanári kara (3 ember MA-CSS RA 
-  Fabiny beteg, a többiek nem a Kar, hanem az értekezlet 
tagjai) kérésére.

2. A Lelkipásztor eddig megpróbált -  ars theologicaja 
alapján -  valóban integrálni, s a legkülönbözőbb nézeteket 
leközölni anélkül, hogy egyetértett volna minden cikkel a 
szerkesztő: Nem értettem egyet pl. Cserháti Sándor Diakonia 
teológiát védő cikkével, Szilas Attila két cikkével, Reuss And
rás: Kell-e egyáltalán Zsinat?, Dr. Herényi István Vl.t elítélő 
cikkével és sorolhatnám, de kurtítás nélkül közöltem tisztelet
ben tartva a szerzői jogot, mert szerkesztő vagyok és nem bíró. 
vagy Legfelsőbb bírósági elnök stb.

3. Nevezett cikk hangja, modora, stílusa nem az enyém 
még ebben a szelídebb formájában sem, de a szerző aláírta a 
nevét, őt kellett volna megszólítani az Észrevétel című „me
leghangú", „fájdalmat kifejező" iratban. Ez a sajtóetikában  
így szokás.

4. A nevezett cikkben (előkészítő illusztrációként) szerepel 
zárójelben a szerző egy számára elkeserítő élménye s ezt joga 
van f  elhasználni-igazságtartalmát Bíróság ítélje meg, ne én.

A szerző nem nevezi meg a Teológus Otthont, sem igazga
tóját, az hogy magukra vették, az ügy megszellőztetésének 
alapja lehet. Az olvasó nem találta volna ki magától miről, 
kiről van szó.

5. A Zsinatot nem kell a Lelkipásztortól félteni, egyetlen 
sajtó orgánumunk sem hozott mennyiségileg és árnyalatban 
annyi cikket, mint a Lelkipásztor, s ezzel jó  szolgálatot tett 
egyházunknak.

6. Ez a hang és a mellékelt dékáni levél nem fér össze a 
Concordia (Teol. és HK között) szellemének és arra késztet, 
hogy a legmesszebbmenő következtetést vonjam le, gondol
koznom kell azon is, hogy ilyen módon szerkeszthetetem a 
lelkészi folyóiratunkat. Szebik Imre, mint soros püspök úr 
tudomására kellett hoznom ezt az ügyet az „Észrevétel” meg
jelenése előtt.

Tisztelettel:
Dr. Hafenscher Károly 

Bp. 1991. június 10. szerkesztő
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A Magyarok
világszövetsége
önértelmezéséhez

Az anyaországban is. Hiszen „az etnikai közösség törzsét 
alkotó óhazai magyaroknak nincs az egyetemes magyar
ságot átfogó magyarságképe, ami van is, csonka. Követ
kezésképpen nincs, nem is lehet korszerű magyarságtuda
ta sem: ami van, ijesztően hiányos, betegesen torz, már- 
már élet- és jövőképtelen”

(Für Lajos, Új Látóhatár, 1987).

Az MVSZ feladata óriási, feltéve persze, ha kész a 
gyökeres változásra és más -  Zsidó, lengyel, ír, örmény 
világszövetségnek munkáján tájékozódva -  képes lesz a 
viszonylagos egység megteremtésére. Ezt nem az eddig 
majdnem mindig perfektuált tényként említett megújulás 
monoton ismétlésében kell elősegíteni, hanem a dialógus 
igazi vállalásában és a kritika komolyan vételében, ma 
már egyértelmű lehet számunkra az, hogy az 1989-es 
közgyűlési választások, társadalmi szervvé való átalaku
lásunk, az 1938-as alapszabályra épült és elfogadott új 
alkotmányunk még nem oldotta meg megnyugtató módon 
a Magyarok Világszövetsége sima működését. Sőt, a mér
tékadó kritika hangja erősödött, más, a magyarok össze
fogását igénylő szervezetek léptek színre. Mintahogy -  
képpel élek -  a szekták erősödése mindig kritikát is jelent 
a,történelmi egyházak számára, kell, hogy sorrendezést, a 
tanítás és a -prezentálás átgpndolásárakésztesse őket; úgy

se*n kerülheti Hi, a  .valós 
tényekkel való. szembenézést. Ennek elvi, strukturális, 
szervezeti, gyakorlati és személyi vetületei lehetnek,

40 A Magyarok Világszövetsége ötvenegynéhány éves 
történetét a  II. világháború osztotta két részre. 1929-ben 
sor került a  Magyarok !. Világkongresszusára, amikor 24 
ország küldötteként, 172 külföldi magyar szervezet kép
viseletébert,gyűltek össze a magyar fővárosban. Végül is 
közel 10 esztendő leforgása után, az utolsó békeévben 
ismét találkozót adott egymásnak a világ magyarsága. Az 
eucharisztikus világkongresszus és az államalapító Szent 
István halálának 900. évfordulója kapcsán került sor az 
MVSZ megalakítására. Akkor még túl közel volt a Tria
non általánosabb politikai bölcsességet is nélkülöző kímé
letlensége, amit még máig sem hevertünk ki. Hiszen a 
csonkítottak lélektana közismert; az amputált test élménye 
a pszichét sem hagyja érintetlenül. A nemzet lelkületével 
is így van, az is ismerti a fantom-fájdalmakat. Az egyete
mes magyarság egymásra találásának útjára állította a 
magyarságot.

Az MVSZ szónokaként Gróf Teleki Pál tette fel a 
szónoki kérdést: „Mi az, hogy magyar”, majd folytatta: 
„Magyar minden, amit mű apáink és őseink egyaránt 
magyarnak éreztünk és magyarnak tudunk. Magyar min
dem amire mi, magyarok :eanlékszünk, magyar minden, 
an iért és ami által egymáshoz kapcsolódunk,, egymásért 
érzünk, egymást testvérünknek valljuk”. ^ :  kezdet ígére
tesnek látszott, azt megtörte a háború katakrízise. ,u

A Magyarok Világiszövetsége háború utáni története 
külön, választékos figyelmét érdemel. Leszámítva -  vi
szonylag rövid ideig tartó kényszer megszüntetését -  a 
Külügyminisztériumhoz tartozott és egyértelműen kinyú
ló karja volt annak az ideológiának, amely az akkori 
magyar életet és politikai miliőt jellemezte. A nyugati 
magyar tudatban hazacsalogató intézmény, propaganda
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sürgeti kötelességként ismerte fel annak szükségességét, 
hogy közel kétéves újjászervezése után felméije feladata
it. Munakbizottságot hozott létre azzal a megbízatással, 
hogy átfogó értékelést adjon a Magyarok Világszövetsége 
múltjáról, valamint főbb vonásaiban vázolta fel a Szövet
ség jövőbeli tevékenységének elvi, politikai és stratégiai 
elgondolásait. Egyetértett Sütő András tiszteletbeli elnök 
szavaival: „Tisztázzuk, mit választunk le magunkról a régi 
elgondolásokból, mert sokminden időszerűtlenné válik, 
épp azáltal, hogy a rendszerváltás folytán például a nyu
gati magyarság és á magyarországi magyarság kapcsolat- 

döntően megváltozott.” ^ ; ; ;  ’ * *
'' Í J  ÍEzénl első"előterjesztés; természktSzeH^g t&volf&í 

sem' VÁtíallíÉjá^á^je^ég^g^hy^t.'- H&zlátós múKÍéhnlh^s 
mellett tézis szerűen, fő vonalakban kíván kísérletet tenni 
arra, hogy mire terjedjen ki a további vizsgálódás köré; a 
realitások fényében mik legyenek a Szövetség tevékéhy- 
ségének súlypontjai.

,3.) A „Semper reformandá tézise nyilvánvalóan a 
Magyarok Viágszövetsége munkájára is vonatkozik. Op-

W V  TTJAIT V?
timális igényünk az összmagyarság nemzeti ügyét szol
gálni, viszonylagos egység felé irányítani az Alapszabály
2. -ában megfogalmazott tételét „Célja, hogy tevékenysé- 
|e y p  i p z ^ j ^ l j ó h {a kjítt|fldÖn és Magyarországon élő 
valamennyi, magát magyarnak valló, a magyarsághoz va
ló tartozását kifejezni kívánó személy és szervezet kap
csolatainak^ létrehozásá hoz és fejlesztéséhez.” Magyar 
sorsvállalásrÖl van szó. Arról, hogy a hazai kisebbségi és 
a nyugati magyarságban tudatosítani kell, hogy egymásra 
utaltak vagyunk; A viágban való jelenlétünk -  amennyire 
lehetséges -  az anyaországba visszaáramló erő és életfor- 
rás maradjon. Á ̂ prozafos,'különböző okokból történt ma
gyar kiáramlást, az elcsatolt területeken maradt magyarok 
életét hasznunkra kell fordítanunk. A szétszórtság bizo
nyos mértékig minden nép számára természetes. A mi 
életűiteken,ha mát„meg kellett lenni, hasznos is lehe^ 
pontosabban, azzá,tehető. „Magyarán, 'adnak az aktív'féí- 
ismerésnek"a ptéldája is lehetne, hogy a^dácps rojpantizá- 
lásók helyett igenis érdekünkben áll tudomásul vénni: 
Extra Hungáriám est vitá. Gazdagabb vagyok, ha több 
.kihelyezett” fejjel, lábbal, tapogatóval rendelkezem... 
Egy nép históriai jelenlétét és fontosságát nemcsak az 
szolgálja, amit a szűkebb határain belül teljesít.” (Mészöly 
Miklós, Új Látóhatár, 1987).

Más helyütt már szóltam arról, hogy hangsúlyoznunk 
kell az egyetemes magyarság-szolgálatot. Ennek alapfel
tétele a magyarságtudat és magyarságismeret erősítése, 
újfajta „magyarságtapasztalat”. Erre égetően szükség van.



lapja pedig, a Magyar Hírek, Cs.Szabó László szóhaszná
latává! élve: „A diaszpóra könnyzacskója”. Inkább csak 
illusztrációként, mint komoly érvként említem, hogy ami
kor 1981-ben a Magyarok Világszövetsége és a Protestáns 
Ökumenikus Tanács rendezésében résztvettem a protes
táns lelkészek találkozóján, a Magyar Hírek akkori szer
kesztője tudva, Illyés Gyulával Ervin öcsém és az én 
közötti kapcsolatunkról, óva intett „vigyázz, ne keveredj 
korpa közé.” Nem állítom, hogy ez volt a jellemző, de 
talán nem vagyok messze az igazságtól ha jelzem, hogy a 
hivatalos állami politika adta a programot, határozta meg 
a mozgásteret és nyújtotta a lehetőséget is arra, hogy 
szócsöve legyen az akkori magyar kül- és belpolitikának. 
A hatalom, érdekeinek képviseletét várta a nyugati ma
gyarságtól. Púja Frigyes „Magyar külpolitika” c. 10 évvel 
ezelőtt megjelent könyve egyik kijelentése alaptónusnak 
fogható fel: „A fejlett tőkés országokban élő magyarokkal 
fennálló viszonyt a koegzisztenciális feladat szellemében 
kell fejlesztem”. A szerző ugyanakkor egészen más kate
góriába sorolta a határon kívül, kisebbségi sorban élő 
népcsoportokat. Velük kapcsolatosan szó sem volt fejlesz
tésről, a hagnsúly sokkal inkább a magyar nacionalizmus 
lappangó maradványainak tettenérésére, bizonyítha
tóságára került. Az a megoldás vált általánossá, -  beleil
leszkedve a szovjet hegemónia gyakorlatába -  hogy a 
nemzetiségi kérdés nálunk és szomszédainknál egyaránt, 
a szocializmus körülményei között maga-magától majd 
megoldódik.

Az elmondottak nem gyengítik azt a tényt, hogy az 
adott kereten belül voltak őszinte munkálói is az általános 
magyar érdeknek, elősegítői annak, hogy „emberarcúbbá” 
váljék a magyar-magyar kapcsolat, ezalatt mindig a hazai 
és a nyugati magyar írók érintkezési fóruma. Annak a 
továbbiakban is meg kell maradnia a magyar nyelv, kul
túra, hagyományok ápolása intézményének és az irodalmi 
érintkezés számára más keretet kell választani, pl. az író- 
szövetség, a PEN Club, vagy más irodalmi intézményt. 
Nos, ha elfogadjuk, hogy az Anyanyelvi Konferencia, 
amolyan „trójai faló”-ként szerepelt, enyhén szólva naivi
tás lenne azt képzelni, hogy ugyanaz az intenció ne lett 
volna meg az állampárt részéről. Talán csak arról lehet 
szó, hogy kinek a lova. (V.ö. Arany János: Milyen szépen 
fütyül az én madaram.) A nyugati magyarság tudatában a 
kép annyira összemosódott, hogy -  jól vagy rosszul -  nem 
tett különbséget a Magyarok Világszövetsége és az Anya
nyelvi Konferencia között.

5.) Sütő András, a Magyarok Világszövetsége tiszte
letbeli elnökké való felkérésekor a bizalmat és megtisztel
tetést megköszönve, szinte egylélegzetvételre azt is mond
ta: „Reményemet, hogy az ügynek valamennyire mégis 
hasznára lehetek, a szövetség gyökeres ( a kiemelés tő
lem) megújulása táplálja.”

Kulcsmondat. Vajúdó, szülési fájdalmakkal járó fel
adatot állít elénk. Először történik szövetségünk háború 
utáni történetében, hogy belülről kezdeményezzük a való
di és nem részleges megújulást, teszünk kísérletet az új 
önértelmezésre.

A Magyarok Világszövetsége háború utáni működése 
mindig „kimondottan” jó  volt. Már ti. amikor a munka 
összegezése, felmérése történt. Harmóniában volt az ál

lampárt apparátussal. Ebben változást hozott az MSZMP 
reformszámyának hatalomra jutása 1988-ban. Ennek lett 
eredménye az, hogy a következő évben a magyar kor
mányzat nemzeti megbékélést hirdet meg. Utána április 
12-én összeült a Magyarok Világszövetsége rendkívűli 
elnökségi ülése, amelyen Pozsgay Imre a kormány és a 
társadalmi szervezetek kapcsolataiért is felelős vezető po
litikusa, államminiszter tartott döntő fontosságú előadást 
A Magyarok Világszövetsége és a kormányzat viszonyát 
-  hangsúlyozta -  az egyesületi törvény szabályozza és 
hogy a továbbiakban autonómia és partnerség kell hogy 
jellemezze ezt a viszonyt. A politikai pluralizmus ugyanis 
a Magyarok Világszövetségét sem hagyhatja közömbösen, 
enélkül nem alakítható ki új gondolkodásmód a külföldi 
magyarságról. Végül javasolta az MVSZ elnökségének: a 
jövőben fordítsanak nagyobb figyelmet arra is, hogyan 
foglalkozhatnának azokkal a magyarokkal, akik ezer éve 
élnek szülőföldükön, s akaratukon kívül kerültek a koráb
bi nemzeti határokon túlra. „A vitában az elnökségi tagok 
többek között arra emlékeztettek, hogy a Magyarok Világ- 
szövetsége már az eddigiekben is mindent elkövetett, 
hogy működési kereteit tágítva, a környező országokban 
élő honfitársaink támogatását szolgálja, de ezt hátráltatta 
a kormány tétlenkedése, s biztatásának hiánya.” (Népsza
va, 1989. április). Analizálható utolsó félmondat. Konlú- 
zióm csak annyi, hogy a nyitás, a megújulás ezúttal is 
kívülről történt. Igaz: hiteles, jóindulatú, nemes gesztusú 
volt a biztatás, de mégiscsak állami kapunyitás. Ezért is 
különös felelősségünk, hogy első hiteles próbálkozásunk 
sikerüljön.

6. A középkelet-európai un. Népi Demokráciák látvá
nyos bukása új politikai és társadalmi helyzetet teremtett 
hazánkban is. Attól függetlenül, hogy nem véres változá
son mentünk át Magyarországon, -  az érdemi felmérés 
kívül esik ezen értékelésen -  ez nem csökkenti a változás
sal járó megrázkódtatást. Egy erőszakos változás után is 
egy hasonló szituáció alakult volna úgyis ki. Azzal a 
különbséggel, hogy mostani helyzetünkben hosszabb táv
latra kell méreteznünk az egyensúlyba jutást, hiszen a 
kontúrok nem nyilvánvalóak, a politikai színek elmosód
nak, illetőleg változnak. Gyökeres megújulásunkat keres
ve, sok szeretetre és ennek vonzásában igazságos és mo
rális ítéletre van szükségünk. Ehhez partnereket kell ke
resnünk -  nemcsak a munkánkat maradéktalanul 
vállalókra gondolva -  a hazai, kisebbségi és a nyugati 
magyarság köreiben.

7. A magyarság, mint népközösség történelmének 
egyik legsúlyosabb fázisába került. Biológiai erejében 
megroppant, szegényedik, a köznormák meglazultak, ma
gyarságtudata hiányos, etnikumát példátlan széttagoltság 
sújtja. Nem kétséges: megmaradásának és megújhodásá
nak ügyére kell koncentrálnunk legjobb erőinket. Az 
anyaországban, a kisebbségben és a nagyvilágban egya
ránt. Ehhez pótolhatatlan segítséget nyújthat a Magyarok 
Világszövetsége, aminek persze előzetes feltétele önmaga 
megújhodása és hitelképességének helyreállítása.

Pátkai Róbert 
a MVSZ társelnöke
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Igehirdeto m űhelye

Szentháromság ünnepe 
utáni 10. vasárnap
1 Kor 12,1-11

(A vasárnap jellege, fő mondanivalója: „Akiket Isten elhí
vott, azokat meg is igazította: Hit átal igazulunk meg!”

A textus részletes feldolgozását a Lelkipásztor 1966. júni
usi-383-385. l . - é s  1975. júliusi-4 3 8 -4 4 1 .1 .-számaiban 
találjuk meg. A prédikációhoz a kővetkező énekeket ajánlom: 
268, 447). Az alábbiakban alapigénkről egy németből szaba
don fordított meditációt közlök:

Ösztönzések az életre
Emberi test nem létezik, szív nem dobog az agy impulzu

sai nélkül. Magunk nem adhatjuk magunknak.
Valaki neheztel egyházára. Nem szükséges felhívni rá a 

figyelmét. Saját tapasztalatai alapján jut el idáig. Mindnyájan 
ismerünk legalább egy lelkészt, hitoktatót vagy presbitert, aki 
csalódást okozott nekünk. Ebből arra kellene következtet
nünk, hogy szakítanunk kell az egyházzal, el kell hagynunk, 
ki kell lépnünk belőle? De hová? Hiszen az a közösség, 
amihez majd csatlakoznánk, velünk nem lesz vétlen, hibátlan.

Más utat-módot kell választanunk: megmaradunk egyhá
zunkban, s Isten Lelkének ösztönző hatására részt vállalunk 
feladataiból. Tipikusan pünkösdi gondolat. Benne nem egy 
idejétmúltnak vélt szervezet kérdésfelvetése a téma, hanem 
hogy Isten milyen hatékonyan végzi szolgálatát a világban 
továbbra is az egyházon keresztül (az egyház felhasználásá
val). Ez az a mérce, amin minden -  a gyülekezet életére és az 
egyház belső felépítésére vonatkozó -  reformjavaslat mérleg
re kerül. A keret, a formák megválasztására egy gyüleke
zetnek nem egyesületi élethez vagy politikai pártokhoz, de 
nem is szociális tevékenységet folytató csoportosulásokhoz 
igazodva kell törekednie a mindenkori életfeltételek között. A 
meghatározó ebbe a Szentírásnak, Isten szavának közös hall
gatása, amiből kitűnik, mit „mond a Lélek a gyüleke
zeteknek”.

Ez minden gyülekezetre vonatkozik
Egy tapasztalt szakember az egyháztagoknak az egyik 

nagyvárosban érzékelhető erőteljes megfogyatkozásáról a kö
vetkezőképpen fogalmazott: „Gyülekezeteink túltengenék az 
olyan emberektől, akiknek az adottságait, lelki ajándékait 
nem ismerik föl kellőképpen, s nem foglalják el, nem használ
ják föl őket.”

Isten azonban nem veszítette el alkotókedvét egyháza 
iránt, bár erre elég alkalma volna. Újból és újból lelki ajándé
kokkal látja el. Miként egy virágbimbó akkor is kinyílhat, 
amikor már senki sem számít rá. Az egyház alapvető hibája, 
sőt bűne volna, ha a teremtő Lélekkel már nem számolna. 
Ahol azonban Isten arra az ígéretére emlékeztet, hogy Lelkét 
adja, ott nincs az a gyülekezet -  még ha oly szegényesnek 
tűnik is - ,  amely ne részesülne ajándékaiban.

E sokrétű gazdagságot kell felfedeznünk. Azonkívül abból 
is kiindulhatunk, hogy minden megkeresztelt ember Isten 
kegyelmi ajándékainak hordozója. Létfontosságú ennek a fel
ismerése és hasznosítása. Pálnak a lelki ajándékokról példa
ként felsorolt listáját még ki lehetne egészíteni. Egy bizonyos: 
Isten minden helyzetben tudja, mire van szüksége a gyüleke

zetnek, ezért is adja ajándékait szolgálatra. Olyan impulzuso
kat táplál gyülekezetébe, amelyek elevenen tartják.

Adottságaink különbözők, de különösen figyelemmel kell 
lennünk arra, hogy épp emiatt megosztottság, ellentét, szaka
dás ne alakuljon ki köztünk. Ez azt jelenti: a gyülekezetben 
senki se emelje magát mások fölé, s ne büszkélkedjen lelki 
életével. Aki pedig úgy véli, hogy valaminek híján van (vala
miben szűkölködik) másokkal szemben, ez éppoly kevéssé 
legyen ok arra, hogy adottságaikat irigyelje. Az adottságok, 
lelki ajándékok különbözőségében bontakozik ki a gyüleke
zet életének sokszínűsége, gazdagsága. Hiszen aki önmagát 
helyezi előtérbe (mintha gyertyatartóban állna), azzal szem
ben előbb-utóbb bizalmatlanná válnak. Aki azonban képessé
geivel, Istentől kapott ajándékainak szolgálatba állításával a 
megfeszített és feltámadott Krisztusra mutat, azok közé tarto
zik a gyülekezetben, aki a bajban lévőhöz, szükséget szenve
dőhöz fordulnak.

A gyülekezet nem egyszerűen a pásztorok (lelkipásztorok) 
egyháza. A vasárnap nem a lelkészek rendezvényének napja, 
hanem az egész gyülekezet ünnepnapja, amelyen a húsvéti 
csodát magasztalják, s az élet új impulzusainak pünkösdi 
ajándékát kérik. Krisztusra mutató közösség ott terem, ahol 
mindenki elfogadja a másikat személyes adottságaival és kor
látáival együtt. Hiszen egyedül Ő a lelki ajándékok adomá
nyozója. Ezért irigység nélkül vallhatjuk: „Nem mindenkinek 
van mindene, de ami közösen a mienk, legyen is közösen a 
mienk.” Ez családokra, gyülekezetekre, felekezetekre, az 
egész egyházra egyaránt vonatkozik.

A pünkösdkor született egyház másokért élő egyház is. 
Ennek bizonyításával minden keresztény gyülekezet a kör
nyezetének tartozik (szóval és tettel).A Lélek életre serkentő 
impulzusai arra szolgálnak, hgoy a keresztények közös külde
tésükben amely az egész világnak szól) egymásra találjanak. 
Azért, hogy elhiggye a világ: Isten Krisztust küldte mindnyá
junk üdvösségére!

Németh Pál

Szentháromság ünnepe utáni 11. vasárnapra a 
felkért cikkírótól (LL) szerkesztőségünk a 
kéziratot sajnos nem kapta meg.

Szerk.

Szentháromság ünnepe 
utáni 12. vasárnap
2 Kor 3,4-9

Isten igazít meg! -  valljuk ezen a vasárnapon még határo
zottabban ezt az állandó érvényű tényt. Igen, Isten megigazít. 
Nem csupán igazít rajtunk valamit, próbálkozik velünk, ha
nem MEGigazít, befejezi, amit elkezdett, helyretesz bennünk 
mindent és helyünkre tesz minket, magunkat is. Az ő hatalma, 
szeretete, személyünkre szabott bölcsessége elegendő ehhez. 
A kérdés az: engedjük-e magunkat megigazítani, engedjük-e 
Istennek végigcsinálni mindazt, amit Ő elkezdett bennünk, 
eltervezett rólunk. Ha nem így lenne, mivel magyarázható
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akkor az, hogy sok embernek a lelkes indulás után egy ponton 
megreked, elakad a hite, képtelen továbblépni, tovább növe
kedni Krisztusban? Csakis úgy, hogy egyszercsak mégis fel
kapaszkodók életem trónjára, amit egyszer már átadtam Jé
zusnak. Talán buzgó elhatározással belesimultunk Isten kezé
be valmikor, esetleg egy ünnepi hangulatban. De vajon tart-e 
még ez az első szeretet, bízunk-e még mindig abban, hogy az 
Úr nem csak toldoz-foldoz, hanem megigazít minket? Vagy 
feladtuk már, visszaszereztük magunkat, apránként, észrevét
lenül „leszálltunk az oltárról”? (Zsolt 118,27).

Az én feladatom, hogy szánjam oda magam az ő rendel
kezésére naponként, ha kell, -  különösen kísértések idején -  
percenként.

Ő pedig: -  felébreszti a hitet, a bizalmat bennünk szolgá
latára indít minket megdicsőíti magát életünkben, személyisé
günkben.

1. Hitet, bizalmat ébreszt bennünk
Az egy, igaz, teremtő Istenben hinni csak Jézus Krisztus 

által, az Ő érdeméért, az Ő segítségével lehet. „Ilyen bizodal- 
munk pedig a Krisztus által van Isten iránt. Az „én hiszek a 
Jóistenben; lennie kell Valakinek; hiszek a Gondviselésben” 
és a többi ehhez hasonló mentegetőzés nem más, mint bál
ványimádás. Megsejteni, a magam ízlése szerint elképzelni 
Istent: sértés az Ő számára, aki Jézus Krisztusban megjelent 
és bemutatkozott. De azonkívül, hogy sértés, nem is segít 
semmit ez a fajta hit, mert igaz, hogy a magunk ízlése szerint 
elképzelt Istennek semmi kifogása nem lesz ellenünk, de 
nincs is ereje ahhoz, hogy átsegítsen minket győzelmesen az 
élet buktatóin. Erre csakis a személyesen megismert mennyei 
Atya képes.

Honnan tudom, hogy Jézus nélkül Isten haragja van rajtam 
és honnan tudom biztosan, hogy Ővele viszont bátor bizalom
mal fordulhatok Istenhez, mint Atyámhoz? Az igéből, melyet 
a Lélek elvevenít meg számomra. Hiába dolgozom végig 
szemeimmel és szűk értelmemmel a Biblia 3 és fél millió 
betűjét, ha ez csupán teljesítmény, de nem kíséri őszinte 
Isten-keresés. De viszonylag rövid idő és kezdeti bibliaisme
ret során is felébredhet a bizalom és az üdvözítő hit abban, aki 
a nyomtatott szövegen keresztül Istent várja, keresi lázasan és 
kitartóan.

2. Szolgálatára indít minket
A „szolgálat” kifejezésről általában valami kény

szerűségből végzett kötelesség-teljesítés jut sokaknak eszébe, 
amin ha túlvagyunk, akkor végre felszabadulhatunk. Ritkán 
vesszük észre teljes valóságában, hogy minden ember minden 
cselekedetével szolgál valakit, valamit. Amikor senki nem 
kér tőlem semmit, senkitől sem függök, senki nem vár szíves
séget, és ez jólesik, akkor vagyok a legnyomorúságosabb 
szolga.

Az egyszerű házkörüli, gyermeknevelési, hivatali tenniva
lókat is háromféleképpen lehet végezni:

-  Lehet úgy, hogy nekem jó, kényelmes legyen, hogy 
engem dicsérjenek, elismerjenek, s ha nincs kedvem tovább 
hozzá, abbahagyom -  így a „testnek”, önmagámnak, s ezen 
keresztül „e világ fejedelmének” szolgálok, aki úgy rángat 
engem, ahogy neki tetszik.

-  Lehet úgy, azzal a célkitűzéssel, hogy ha Isten előtt 
egyszer mégis meg kellene állnom, ne kelljen szégyenkez
nem, minden erőmmel próbálok talpig becsületes emberként 
megállni előtte. Vagy észre sem veszem bukásaimat, vagy 
minden nap újra megpróbálom összeszedni magam, majd 
megmutatom én, hogy sikerül. Olyan az ilyen ember, mint a

motorcsónak, amely rettenetes zajjal, fröcsögéssel, saját ben
zinnel igyekszik, szemben a vitorlással, amely különösebb 
feltűnés nélkül, „némán” siklik előre, rábízva magát a szél  
munkájára -  ez a törvény, a kárhoztatás szolgálata.

-  És lehet azzal az indítékkal, hogy mert bűnös, elveszett  
voltomat meglátva elfogadtam Isten kereszten felkínált ke-  
gyeimét és így MÁR MOST Isten országa állampolgárának  
tudhatom magam, EZÉRT gyermeki ragaszkodásom, hálára  
jeleként, az Ő erejével végzek mindent rendesen, tisztán.

Erre a helyes szolgálatra magunktól nem vagyunk képe
sek. Ahogy a mai oltári igénk főszereplőjének, a süketnémá
nak Jézus nyitotta meg száját és fülét, hogy alkalmas legyen 
az egészséges emberi életre, így minket is Ő tehet erre alkal
massá, ha akarjuk és engedjük.

A földi életben az a rend, hogy amire alkalmas az ember, 
amire tehetséget érez, azt a pályát választja.

A lelki életben szabadabbak vagyunk, „gazdát váltha
tunk”, s ha igazán eldöntöttük, hogy Jézus Krisztus szolgála
tába szegődünk az Ő hívása alapján, bár erre egy szikra 
tehetségünk sincs még, Ő tesz alkalmassá, felkészít, felszaba
dít erre minket.

3. Megdicsőiti magát bennünk
Önvizsgálatnak is kitűnő, ha magamba nézek: mi a célja 

szolgálatomnak, vagyis minden lépésemnek, mit szeretnék 
vele elérni? Én feltűnni, vagy Jézust feltüntetni?

Ahogy Mózes arca sugárzott, bár ő ezt észre sem vette, 
nem is tudott róla, úgy látszik meg rajtunk is, hogy mi a 
célunk, ki küldött, ki mozgat, ki a mi Urunk. Ha Jézus Krisz
tus élete kiteljesedhet bennünk, megváltozik, más előjelet kap 
egész lényünk „kisugárzása”.

Ezért engedjük, hogy Isten MEGigazítson.

Bálint Józsefné

Szentháromság ünnepe 
utáni 13. vasárnap
Gal 3,15-22

A vasárnap jellege
Ez a textus inkább a 10-17. vasárnap összefoglaló monda

nivalójának a kifejtése: Akiket Isten elhívott, azokat meg is 
igazította, e vasárnap mondanivalójának -  „A hit cselekede
tek nélkül halott” -  inkább az irgalmas samaritánus történetét 
tartalmazó evangélium szolgál. Az egyházi év útmutatásából 
még ennyit: Isten irgalmassága, mint kegyelmes ígéret az 
üdvösség alapja már az OT-ban is. Az Ábrahámnak adott 
ígéret Krisztusra mutat már a törvény előtt. A kegyelem ígé
rete megelőzi a törvényt. A törvényből nincs élet, ez egyedül 
Krisztusban van, akiben mindnyájan életre mentettünk. Ez 
mai igénk nagy üzenete. Az evangélium pedig azt hirdeti a 
megváltottak gyülekezetének, hogy az isteni szeretetből irgal
masságot nyertünk -  irgalmasságra. Az igaz hitből fakad az 
igazi szeretet, amely teljességgel önzetlen és számítás nélküli.

A szövegről
Textusunknak két csomópontja van. A 15-18 versek arról 

szólnak, hogy az ígéret a törvénytől függetlenül érvényes. 
19-22 versek pedig a törvény feladatát mutatják.

1. Ábrahám nem emberi teljesítményért, hanem kizárólag
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hitből nyerte el az igéretet. Egyedül Istenért és nem emberi 
teljesítményért valósult meg mindnyájunk számára az ígéret. 
Egy összefoglaló hasonlat mondja el azt, hogy Ábrahám sze
mélyével kapcsolatban miről is van szó. Egy harmadik sze
mély nem nyilváníthatja érvénytelennek azt a végrendeletet, 
amelyet az örökhagyó életbeléptet, amivel az jogilag érvé
nyes lett. A testamentum érvényes úgy, ahogy adatott. Az 
Isten által adott ígéretben nem maga Ábrahám, hanem Ábra
hám magva, utóda a főszereplő. Egyedül Krisztus ez az áldás, 
amelyik Ábrahámtól támad az egész világ számára. Amit 
Isten e végrendeletben ígért, egyedül Krisztusban valósul 
meg. Reá és azokra érvényes, akik vele kapcsolatban vannak. 
A tévtanítókkal szemben tartotta szükségesnek Pál mindezek 
hangsúlyozását. Aki pedig valami mással hozakodik elő, mint 
ami Isten végrendelete, az érvénytelen hozzátoldásokat és 
elutasítandó pótlásokat állít fel. Ha a törvény betöltése olyan 
utólagos feltétel volna, ami nélkül Isten ígérete nem lenne 
érvényes, úgy az egész ígéret, sőt Isten szava is megerőtlenít- 
tetnék! Mert aki a törvény elfogadása és teljesítése által lehet
ne Ábrahám örökösévé és egyben részesévé az Istennel való 
közösségnek, ez tulajdon cselekedete által történnék. Isten 
igéje azonban sehol sem ígér jutalmat tulajdon cselekdetein- 
kért. Kegyelmet ígér! Pál ezzel a hasonlatával egy nagyjelen
tőségű bibliai alapigazságot fejez ki. Kinyilatkoztatja Isten 
nagy szabadságát. Isten azért kötötte magát egy külön néphez, 
hogy az ígéretét betöltse. Isten u.i. nincs egy meghatározott 
néphez kötve. Ő minden emberi igénnyel szemben szabad. 
Szabad mindazokkal szemben, akik abban bizakodnak, hogy 
mint Ábrahám gyermekei, előjogokat érvényesíthetnek má
sokkal szemben. -  Isten szabadsága azonban minden keresz
tyén törvénnyel szemben is áll. A keresztyének nem azért 
jelentenek áldást a világra, mivel javított példányban birtokol
ják az Isten törvényét, pl. a Hegyi beszéd formájában. Még 
kevésbé azért, hogy ők ezt a törvényt megtartják. Egyáltalán 
nem lehet őket különösen szent népnek nevezni, mivel Isten 
igéjét megőrzik és cselekszik. Az üdvösség ugyanis nincs 
ahhoz kötve, amit az ember cselekszik, amit az emberek 
teljesítenek. Egyedül az élő Krisztushoz van kötve, akiben 
valamennyi ígéret a mi tagadásunk ellenére is igaz: nem az 
egyház jelenti a világ üdvét, hanem a Krisztus, aki Úr az 
Egyház felett. Ezért az egyház egyedül Krisztushoz van köt
ve, de Krisztus viszont szabadon áll olyan „egyházzal” szem
ben, amelyik nem elégszik meg egyedül Krisztussal.

2.19-22. A törvény feladata. Egyedül Krisztus a mi üdvös
ségünk feltétele. Egyedül kegyelemből igazulunk meg, nem 
az által, hogy igyekszünk a törvényt betölteni. A kegyelem 
ígéretét nem korlátozza a törvény. De mi célból adatott akkor 
a törvény? Mi értelme van akkor a 10 parancsolatnak, annak, 
hogy azt erőlködésünkkel betartsuk és ebből életet nyerjünk? 
Pál felel a kérdésekre. Felelete azonban a legélesebb ellent
mondásban van mindazzal szemben, amit minden idők vallá
sos embere a törvényről mond. „Bűnök okáért adatott.” A 
legkézenfekvőbb értelme talán ez: a törvény azért adatott, 
hogy fenyítésével a bűnös figyelmét felhívja bűnei következ
ményére és ez által őt visszatartsa a túl nagy gonosz tettek 
elkövetésétől.

Pál azonban az ellenkezőre gondol: A törvény nem azért 
adatott, hogy megóvjon az áthágástól, hanem éppen a törvény 
áthágásainak szaporítására adatott. „A törvény nem az a bot, 
amellyel a bikát fegyelmezni lehet, hanem az a vörös posztó, 
amellyel annyira fel lehet bőszíteni, hogy azután semmiféle 
botnak nem engedelmeskedik.” Hogy mit is gondol Pál, azt a 
Római Levél híres 7. fejezetében állítja elénk. Mielőtt az 
ember megismerkedett volna a törvénnyel, egyáltalán nem

tudta, hogy Isten akarata ellen cselekedhet, vagyis, hogy bűnt 
követhet el. A törvényről szóló ilyen tanítás minden komoly 
zsidó számára arculütés. De vajon az ilyen tanítás nem botrán- 
koztat meg bennünket is? A kereső embernek nem szoktunk 
ilyesfajta tanácsot adni: „Próbáld meg legalább, hogy komo
lyan megtartsd a 10 parancsolatot! Légy ebben hű magadhoz! 
Akkor majd eljutsz az igazi célhoz! De mibe hajtjuk mi azt az 
embert, ha egyszerűen azt követeljük tőle, hogy bízzék a 
törvényben. Egyenesen a bűnbe!

Mert a törvény azért adatott, hogy megsokasodjék a bűn. 
Nem azt szolgálja, hogy Istenhez vezessen, hanem valójában 
arra csábít minket, hogy Istennek szemben engedetlenek le
gyünk! Milyen ítélet ér minden kísérletet, a melyik az egyhá- 
ziatlan néptömegeknek „legalább egy csekély keresztyén er
kölcsöt” akar juttatni, hogy ez által közelebb vigye őket Isten
hez! Az ilyen úton lehet, hogy külső, egyházias szokásra és 
jóneveltségre vezetjük a ránkbízottakat, de semmi esetre sem 
a Krisztusban való hit evangéliumához! Ha azonban a tör
vénynek az a feladata, hogy bennünket bűnre vezessen, nem 
az ellenkezője következik be annak, amit Isten megígért? Pál 
határozott „távol legyen”-t mond. Éppen az által, hogy bűnre 
vezet, a maga helyén érvényre juttatja Istennek kegyelemről 
szóló ígéretét. Ha ugyanis lehetséges lenne a törvény teljesí
tése által igazzá lenni és ez által életre jutni, akkor Isten 
kegyelme felesleges volna. Mi a feladata a törvénynek? Nem 
más a teendője, mint az, amit a vadászkutyák művelnek, 
amikor a vadat a vadászhoz hajtják és éles marással megaka
dályozzák, hogy a vad elmenekülhessen. Minden oldalról 
körülveszik, úgy hogy a nyúl minden lehetősége megszűnik 
élete megmentésére. Teljesen ki van szolgáltatva a vadász 
kegyének, vagy kegyetlenségének, hogy megölje, vagy futni 
engedje. A törvény végül is arról győz meg minket, hogy 
semmi jogunk sincs Isten előtt, elveszettek vagyunk. A vadász 
bizonyára agyonlövi a nyulat. Isten azonban csodálatos mó
don másképpen cselekszik. Nem engedi, hogy a törvénytől 
űzött ember menthetetlenül elvesszen, hanem azt, aki az életet 
immár eljátszotta és elvesztette -  a Krisztusért, az ő győzel
méért, a feltámadásából következően -  ÉLETTEL ajándékoz
za meg. Annak, aki halált érdemelt volna, megbocsát és ezzel 
megerősíti az ígéretet. Egyedül kegyelemből éljetek! Ez vo
natkozik a zsidó népre is, ezért érvényes az ígéret zsidók és 
pogányok is kegyelemből élhetnek.

Ezt az utat nem lehet megspórolni. Ez az ilyen úton nyert, 
kapott hit azután az igazán értékes és akcióképes.

Mindenek előtt az egyén, ÉN kapok
1. békességet és nyugalmat,
2. fényt a megpróbáltatások sötétjében,
3. győzelmet a bűn elleni harcban
4. életet, üdvösséget a halálban,
5. addig is az úton kérdezés nélkül gyakorolhatom 

az irgalom és szeretet cselekedeteit.
Használható feldolgozások találhatók a Lelkipásztor 

1952,1966,1975,1982. évfolyamainak megfelelő oldalain!
Első renden használtam: Dr. theol. Chr. Maurer, Dér Ga- 

laterbrief c. munkáját.

Labossa Lqjos
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Szentháromság ünnepe 
utáni 14. vasárnap
Gal 5,16-24

A textus
Pál apostol a galatákhoz írott levelében keresztyén hitünk 

központi igazságát szólaltatja meg: tudjuk, hogy az ember 
nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a 
Krisztus Jézusba vetett hit által. A gyülekezet jól indult az 
üdvösség útján, hitet ébresztett bennük a Lélek. Mégis a 
zsidókból lett keresztyének hatására meghátráltak és a mózesi 
törvények betartását is fontosnak érezték. A levélben végigvo
nul Pál féltő szeretete: nehogy az evangélium szabadságából 
újra a törvény rabságába kerüljön a gyülekezet (5,1). Alapi
génk e központi igazság következményéről szól, ahogyan azt 
a mindennapokban tapasztaljuk. Következményéről és nem 
„erkölcsi kötelességeinkről”, ahogyan az egyik bibliafordítás
ban olvastam.

Meditáció
Kicsoda az ember? Áldozat, vagy harcos egy csatamezőn? 

Alapigénkben minden egyértelműnek látszik. A test (emberi 
természet) kívánságai és cselekedetei a Sátán működésének 
tapasztalható jelei -  ezek szemben állnak a Lélek szerinti 
élettel. Úgy tűnik, az ember szenvedő alany, áldozat a nagy
hatalmak harcmezején. Gyermekeim hányszor tárták már szét 
karjukat: hiszen én jót akartam, mégis rossz lett belőle! Biz
tosan belém bújt a „kisördög”. (Rm 7,19)

Valóban ilyen farsangi jelmez lenne emberi létünk, amely
be hol a sátán, hol a Szentlélek bújik bele? Akik Krisztus 
Jézuséi, tehát Isten gyermekei, azok nem kiszolgáltatott, aka
ratlan, tehetetlen bábok többé! Akik Krisztus Jézuséi, a testet 
megfeszítették kívánságaival együtt. A „test megfeszítése” 
nem aszkézist jelent. Inkább jelenti azt, hogy „rögzítem”, 
„helyhez kötöm”, felismerem és korlátok közé tudom szoríta
ni szenvedélyeimet. A hívő ember a Lélek erejét felhasználva 
meg tudja fékezni a másik hatalom újabb és újabb támadásait.

A Sátán rendkívül sokféle formában környékezi meg az 
embert, számtalan eszköze van arra, hogy romlásba vigyen. 
Ahogy olvassuk is a 19-20-21. versekben, a test cselekedeteit 
hosszan sorolja Pál. A test cselekedeteivel (többes szám) éle
sen szemben áll a 22. versben a Lélek gyümölcse (egyesszám) 
-  pedig ez is szép hosszú felsorolás!

Ha az embert átjárja Isten Szentlelke, akkor ilyen gyü
mölcsöt fog teremni. A Lélek munkájának következménye 
életünkben e nagyszerű termés. Bármelyik oldalról kezdjük 
kóstolgatni, bármelyik ízét érezzük erősebbnek, ez akkor is 
csak egy gyümölcs (pl. ha valakit úgy jellemeznek, hogy 
hűséges, az magába foglalja azt is, hogy szereti társát, türel
mes vele, békességben él, jót tesz neki és szelíden elviseli a 
másikat. Akármelyik tulajdonság felől közelítem, benne meg
találom a többi ízt és nem kétséges, kitől származik a gyü
mölcs.

Töprengésem közben a 24. versnél elakadtam. A hétköz
napokban ugyanis sokkal több látszik a test cselekedeteiből, 
mint a Lélek gyümölcséből. Mintha sokunkban a Lélek gyü
mölcse apró és éretlen lenne, ráadásul eltakarja a sok gaz. 
Jézus mellett való döntésünk egyértelműen múlt időt jelent: 
„a testet megfeszítettétek”? Hol van ez a félreérthetetlen le
számolás a bűnnel?

„Mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer s minden
korra, aki pedig él, az az Istennek él. Ezért tehát ti is azt

248

tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az 
Istennek a Krisztus Jézusban.” (Rm 6,10-11)

Tökéletlen, kísértésekben sokszor elbukó keresztyénsé- 
günkben vajon meglátják-e mások a lélek működését? Való
ban kérjük naponta Isten segítségét, igéjének fényét, hogy 
rávilágítson a kísértésekre? Rá merjük bízni magunkat a Lé
lek erejére, hogy Ővele harcoljunk a Sátán próbálkozásai 
ellen?

„Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megáll
hassatok az ördög mesterkedéseivel szemben.” (Ef 6,11)

E textusról szeptember 1-jén hangzik majd igehirdetés. 
Gondolhatunk a tanévkezdésre, a tanulás indulására, ismere
tek gyarapodására, gyülekezeti alkalmak szaporodásra. Adja 
Isten, hogy ne csak ismeretekben, de hitben is növekedjünk, 
és hogy a Lélek gyümölcse beérjen életünkben.

Horváthné Zábrák Piroska

Szentháromság ünnepe 
utáni 15. vasárnap
Gal 5,25-6,10

Eredményes munkálkodás
a Jézus Krisztusban való új életben.

1. Testvériség az új életben.
A mai vasárnap evangéliumi igéje válaszút, döntés elé 

állít. Vagy Istennek vagy a mammonnak szolgálunk. Ezt a 
gondolatot a mai szószéki igénk a lélek és a test vonalába 
helyezi. Erősen meghatározza, hogy vagy lelki életet élünk, 
tehát lélek szerint járunk vagy a test uralma alatt élünk és 
akkor test szerint járunk. Igénkben Pál apostol ki is mondja; 
amit vet az ember azt fogja aratni is: mert, aki a testének vet 
az a testből arat majd pusztulást: aki pedig a Léleknek vet, a 
Lélekből fog aratni örök életet. A keresztyén élet jellegét a 
Szentlélek teremti meg. Tehát az új életet a Szentlélek teremti 
meg, ennek megnyilvánulásairól beszél Pál apostol Galata 
5,22-23-ban. A Lélek szerinti járás a keresztyén élet gyü
mölcseiben látható, fedezhető fel. Erről beszél Jézus a szőlő
tőről szóló hasonlatában is. Jn 15,1-8.

a. ) Testvériség a vétkező testvér esetében. A Krisztusban 
való új élet megteremti az igazi testvériséget. Textusunkban 
Pál arról beszél, hogy a bűnben utolért testvérnek lelki segít
ségre van szüksége. Erre apellál Pál, amikor tanácsolja „iga
zítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel.” Krisztusi lélekkel, 
ahogyan magáról mondta Máté 11-ben vagy ahogyan a Hegyi 
beszédben mondta: „Boldogok a szelídek.”

Alázattal, ahogyan a lábmosás történetében mondta Jézus: 
„Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is 
úgy tegyetek.”

Felelősen, óva int, hogy aki erre vállalkozik, hogy helyre 
igazítsa az eltévelyedett testvért, saját magára is ügyeljen. A 
bírálat és az elítélés székébe ülni könnyű, de itt is eligazít 
Jézus szava: „Ne ítélj, hogy ne ítéltessél.” A megkísértett, 
megtévedt vagy bűnbeesett ember együttérző, segítő testvérre 
vár, segítő szeretetére szorul. Amikor Jézus elé kerültek a 
bűnösök, felmentő, megbocsátó szóval indította őket az új élet 
útjára: „Eredj el és többé ne vétkezzél.”

b. ) Testvériség a teherhordozásban. Mai igénk második 
része a tehervállalással és teherviseléssel foglalkozik. Első



sorban a más terhének hordozásáról beszél. Ez a teher lehet 
lelki, testi ill. anyagi természetű. Itt a második nagy parancso
latról, a felebaráti szeretetről van szó, a szeretet szolgálatról. 
Jézus az ismert példázat végén mondotta a tőrvénytudónak: 
„Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj.” Többet kellene 
beszélni, sót még többet tenni a mások terhének hordozása 
tekintetében. Azt gondolom, hogy Pál itt nem csupán a lelki 
teherről beszél -  bár az első vers erre is utal. A felebaráti 
szeretetben, annak gyakorlásába belefér a lelki és a testi teher 
mellett az anyagi javakkal való szolgálat. A szeretetmunka, az 
intézményes diakónia egyúttal a kezek szolgálata is. Elesette
ket felemelni, velük törődni, betegeket látogatni, velük együtt 
érezni, magányos, idős emberekkel törődni szolgálatot jelent, 
a más terhének felvállalását. Ez a rövid parancsolat Luther 
szerint egy egész életet igényel, amelyet magunktól betölteni 
képtelenek vagyunk. Ehhez Krisztus kiapadhatatlan szere
tednek forrására van szükségünk. Th. Schober a német diakó
nia volt elnöke a keresztyén diakóniát tömören így foglalta 
össze. „Seelsorge, Fürsorge, Selbstsorge.” Lelkigondozás, 
gondviselés, törődés önmagunkkal. (5. vers.)

c.) Testvériség a lelki javakban való részesedésben. A 6. 
versben Pál tovább építi a galáciai közösséget. Nemcsak ta
nulni, de tanítani is szükséges. Az új életben részesült keresz
tyén ember kötelességévé teszi, hogy aki valamit elfogadott 
az igéből, aki tanítója által gazdagodott a lelkiekben, akinek 
Jézus Krisztus új életet adott, a másik szolgálatán keresztül az 
szerezzen örömöt tanítójának, számoljon be a kapott áldások
ról. Megszegényedett keresztyénségünk, evangélikus kegyes
ségünk egyik oka, hogy nálunk megáll az, amit pedig tovább 
kellene adni, megosztani mással.

Pál figyelmeztet 6,2-ben, hogy egyik a másik terhét szere
tetben hordozza el, most arra figyelmezteti olvasóit, különö
sen a tanítottakat, hogy gondoljanak szeretettel azokra, akik 
őket tanították.

2. Sáfárkodás az új életben
Az 5. rész 25-26 verse a lelki életről szólt. A 6,7-9 versek

ben Pál a testieket és a lelkieket egy közös hasonlattal kap
csolja össze, hangsúlyozva, hogy Istent nem lehet megcsúfol
ni. „Amit vet az ember, azt fogja arami is: mert aki a testnek 
vet, az a testből arat majd pusztulást: aki pedig a Léleknek vet, 
a Lélekből fog aratni örök életet.” Kétféle vetés, kétféle ara
tás. Testünkkel is sáfárkodnunk kell. Merénylet testünk ellen: 
mértéktelen italozás, dohányzás, agyonhajszolt élet, erkölcs
telen életvitel stb. Pál 1 Kor 3-ban azt mondja, hogy testünk a 
bennünk lakozó Szentlélek temploma. 1 Kor 6,19-20-ban 
pedig azt írja, hogy nem rendelkezhetünk önmagunkkal, tes
testül, lelkestől az Isten dicsőségére kell élnünk. Aki Lélekből 
vet, Lélekből arat örök életet. Isten minket örök életre hívott 
el. Egész földi életünket az örökkévalóság szempontjából kell 
végig járnunk. Mi az örök életre készülünk. Nem uralkodhat 
rajtunk a testi hatalom, hanem szükséges lélek szerint élni és 
Lélek szerint járni. A római levél jól ismert igéje tanácsolhat 
minket: „Akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.” 
Rm8,14. Ámos szavai ma is felelősségünkre figyelmeztetnek: 
„Készülj Istened elé”! Sáfárságra hivattunk el, el kell számol
nunk testünkkel és lelkűnkkel.

3. Jótékonyság az új életben
Gal 6,10 értelmében az új életnek vannak gyümölcsei. Pál 

itt egyet említ, a testvérekkel és mindenkivel szemben te
gyünk jót. A IThessz levélben biztatja a gyülekezet tagjait: 
„Jóra törekedjetek úgy egymás iránt, mint mindenki iránt.” A 
testvérre figyelés, a jótéteményben való igyekezet az új élet

gyümölcse. A hitre jutott ember szeretetre és áldozatra kész 
ember. Nemcsak önmagával, de a másikkal, a lelki testvérrel 
is törődik. Bár kiváltképpen a testvért említi, de ez éppen azt 
jelenti, hogy mindenki felé jótékonysággal tartozik. Jó szót 
mondani, jó híreket vinni, jóra magyarázni és jót tenni a 
másikkal ismertető jele új életünknek.

Földi életünk állandó harc. A test és lélek küzdelme. Egye
dül nem győzhetünk, csak az élő Jézussal lehet, aki magára 
vállalta, felvette, viselte az egész világ terhét. Szeretetéből 
meríthetünk ma is testvéri, felebaráti szeretetet. Az Ő szeré
té te soha el nem fogy. Végrendelkező szavait naponta halljuk, 
„amint én szerettelek titeket úgy szeressétek ti is egymást.” 
Jnl3,34-35.

Pál apostol azért tudta ezeket az új életekben járók számá
ra ajánlani, mert Galata 2,20-ban így szólt: „Többé tehát nem 
én élek, hanem Krisztus él bennem.”

Roszik Mihály

Szentháromság ünnepe 
utáni 16. vasárnap
Ef 3,13-21

A revideált új fordítás három helyen mutat kisebb-na- 
gyobb változást az 1975-ös szöveghez képest, de ezek nem 
lényegesek. A görög szöveg néhány fordítású problémáját 
érdemes szemügyre venni, mivel különböző értelmezési lehe
tőségeket rejtenek.

A 15. versben akiről helyett akitől is állhat. Az ugyanitt 
szereplő patria szó (Vulgata: patemitas, Menge: Vaterschaft) 
magyarázata magyar Bibliánk jegyzet anyagába is belekerült. 
Luther aki az igazi Atya mindazok felett, amit gyermekeknek 
hívnak. A Jerusalemer Bibéi jegyzete: minden emberekből sőt 
angyalokból álló közösség eredete Istenre, a legfőbb Atyára 
megy vissza. A patria megtalálható Lk 2,4-ben és ApCsel 
3,25-ben is.

A 16. vers különböző fordításai. Raffay: a belső emberre 
nézve megerősödjetek. Békés-Dalos: megerősödjetek belső 
emberré. Belső ember: Rm 7,22; 2 Kor 4,16.

Kérdés, hogy a 18. versben minek a méreteiről van szó. 
Sok bibliafordítás itt kiegészíú a szöveget. Sylvester, Károlyi: 
az Isten jóvoltának. Ravasz L.: a Krisztus minden ismeretet 
felülhaladó szere tétének. Budai Gergely: az Isten titkának 
(üdvtervének). Luther így magyaráza: hogy milyen széles stb. 
a Krisztus birodalma (Reich). Masznyik jegyzete: e négy 
térbeli kiterjedéssel, amely a gnosztikusoktól is átvett pogány 
imaformára emlékeztet, az igazi gnózis: vagyis a Krisztusban 
az Isten temploma megmérhetetlenségének -  a hívők közös
sége egyetemességének ismeretére céloz.

A 19. vers Luther fordítás-változatában: hogy Krisztust 
szeretni sokkal jobb minden tudásnál. E verssel kapcsolatosan 
a görög-magyar szómagyarázat (Kiss S.) megjegyzi: a keresz- 
tyénség mindenki számára elérhető; amit a misztérium vallá
sok csak a beavatottaknak ígértek, az a keresztyén gyülekezet 
legegyszerűbb tagjainak is rendelkezésére áll.

A 20. versben nem világos, hogy mire vonatkozik a ben
nünk munkálkodó erő. Békés-Dalos: aki a bennünk működő 
erővel mindent megtehet. Ravasz: feljebb mint ahogy azt mi 
a bennünk munkálkodó erő szerint kérni vagy elgondolni 
képesek vagyunk.
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Tanulságosok lehetnek a szabadabb fordítások. Közülök 
kettőt itt tolmácsolok.

Die Gute Nachricht. Ezért kérlek titeket: ne hagyjátok 
magatokat megtéveszteni az által, amit nekem szenvednem 
kell. Javatokra történik ez, és ti büszkék lehettek rá. Ezért 
imádkozom hát Istenhez. Ő az Atya, akitől van az élete min
den lénynek (Wesen) a mennyei és földi világban. Kérem őt, 
hogy ajándékozzon meg titeket dicsőségének gazdagságából, 
és bensőleg tegyen erőssé benneteket. Imádkozom azért, hogy 
Krisztust a hozzá való bizodalmatok által birtokul ragadjátok 
meg s hogy szilárdan gyökerezzetek meg a szeretetben, és 
egész életetek arra épüljön. Kérem számotokra, hogy Isten 
egész népével együtt tanuljátok meg teljes kiterjedésében 
(Umfang) megérteni megmentésteket. Ismerjétek fel, milyen 
mérhetetlen a Krisztusnak irántunk való szeretete, ha teljesen 
valaha is egyetlen ember sem foghatja is azt fel. Isten gazdag
sága töltsön be egészen titeket. Isten végtelenül többet csele
kedhet rajtunk, mint azt mi tőle valaha is kérhetjük vagy csak 
ki is gondolhatjuk. Ilyen hatalmas az az erő, amellyel ő ben
nünk munkálkodik. Neki legyen dicséret a gyülekezetben a 
Jézus Krisztus által minden időre! Ámen.

The Simple English Bibié. Ezért, kérlek titeket, ne adjátok 
fel! Értetek szenvedek; ez dicsőség számotokra. Ez az, amiért 
leborulok az Atya előtt. Minden család mennyben és földön 
az Atyáról kapja nevét. Imádkozom, hogy Isten használja föl 
Lelkét, hogy adjon nektek erőt dicsőségének gazdagságából 
arra, hogy tegye erőssé bensőtöket. Akkor az által, hogy 
hisztek Krisztusban, ő  élni fog szívetekben. Szeretetben lesz 
meggyökerezéstek és megalapozástok. Akkor ti és a szent 
népből mind képesek lesztek teljesen megérteni Krisztus 
szeretetének jelentését -  milyen széles, milyen hosszú, mi
lyen magas és milyen mély az. Meghaladja a tudást, de ti 
megismeritek. Akkor megteltek Isten teljességével. Dicsőség 
Istennek! Ő sokkal többet tud adni annál, mint amit gondol
hatunk vagy kérünk. Isten azt a hatalmat használja, amely 
bennünk munkálkodik. Dicsőség Istennek minden nép között! 
Ő hívott ki és Krisztus Jézusban nemzedékről nemzedékre 
örökkön örökké. Ámen.

Részletesebb egzegézis helyett utalok Balikó Efezusi le
vél kommentárjára, mely igen hasznos segítség lehet.

Az igehirdetésre készülve mindenekelőtt engedjük, hogy 
a Lélek bennünket is térdre kényszerítsen, hogy tudjunk sze
retettel és reménységgel könyörögni a reánk bízottakért. A 
téma ez lehet: Mi a megerősödés útja? Csüggedő, elgyámol- 
talanodott embereknek éppúgy szükségük van az igazi meg
erősödésére, mint a magukat erőseknek képzelőknek. Ennek 
útja:

1. A hitben való elmélyülés. A felületes hit nem hit. (Jak 
2,9) Krisztus nem homályos távolban van, nem is csak mel
lettem, hanem a szívemben. (Luther rózsa!) Jn 14,20; 15,4. 
Gál 2,20. Ez nem csupán jelkép, nem is csak érzelem, hanem 
a legtermészetesebb és leggyakorlatibb valóság. Nem más 
személy, dolog, esemény, vágy tölti be és dirigálja életemet, 
hanem Krisztus. Ez maga a hit. Mennél inkább így van ez, 
annál jobban megerősödöm.

2. A szeretetben való meggyökerezés. A  felületesség kizár
ja a megerősödést. Belegyökerezni az Isten szeretetébe, mely 
a kereszten lett konkréttá -  erről van szó. Akkor nincsen 
alapja a csüggedésnek és bizonytalankodásnak. Ha ebbe a 
szeretetbe gyökerezem, bármi mást mutat is a látszat, mégis 
tudom, hogy szeret az Isten végtelen dimenziókban. Mennél 
inkább megragadom ezt, annál inkább megerősödöm.

3. Az ismeretben való gyarapodás. Nem a filozófiai vagy 
szektás tudálékoskodásra van szükség, nem is az Isten igéje

nélküli „meditációra”. Bár töredékes az ismeretünk (1 Kor 
13,9) és nem ismerhetjük meg itt teljességében azt, ami min- 
den ismeretet meghalad: Istennek a magunk és az egész világ  
megmentésére szóló üdvtervét, de folytonosan gyarapodnunk 
lehet és kell ebben a megismerésben. A felületesség itt is  
megbosszulja magát. Az igébe mélyedő meditációra van 
szükség. Mennél inkább belehatolok az igébe, annál jobban 
megerősödöm.

Nem tudom magam megerősíteni? Nem is remélem, hogy  
erős lehetek? Isten megteheti. Meg is teszi. Övé a dicsőség! 

Másik vázlat: Gazdag Atyánk van.
1. Tőle kérhetünk erőt 13-6.
2. Benne juthatunk teljességre 17-19
3. Ő mindent megtehet 20-21
Az énekválasztásnál elsősorban a pünkösdi (229-241) és 

az egyházi tárgykörű: (254-263) énekekre gondolhatunk. 
Ajánlom még a következőket: 60,64,143, 319,280.

Marschalkó Gyula

Szentháromság ünnepe 
utáni 17. vasárnap
Ef 4,1-6

Exegézis
Az „oun” (tehát) az első vers elején utalás az első három 

fejezet tartalmára, vagyis Pál mintegy az előbbiekben leírtak
ra hivatkozva kér, hív fel a métóbb életvitelre.

A magyar fordítás nem tükrözi a görög szöveg szójátékát: 
„Felhívom tehát (a figyelmeteket), én aki fogoly vagyok az 
Úrban, járjatok méltóan elhivattatok,...”

Honnan és hova hívattunk el?: a halálból az életre, a 
bűnökből a kegyelemre, a sötétségből a világosságra, pogány
ságból az Isten szentjeinek közösségébe. Elhívást kaptunk 
Isten népévé, a mennyei Atya családjába, épületté, templom
má, Isten Lelkének otthonává lenni.

A második versben kezdődő felsorolás (teljes alázatosság
gal, szelídséggel, türelemmel,...) a közösségek tagjainak egy
más közti viszonyát igyekszik rendezni. A következő két 
kifejezés pedig a közösségekre irányul. (Részletes magyará
zatunkat lásd: Balikó Zoltán: Az efezusi levél 1985. Bp. 
115-117.old. és Dér Brief des Paulus an die Epheser erklárt 
von Fritz Rienecker -  Wuppertaler Studienbibel 1983-as kü
lön kiadás 134-137.old.) Talán nem véletlenül hangsúlyozza 
Pál testi fogságát (jelezve ezzel, hogy olvasóinak jelen élet
módja lelki rabságról árulkodik.) így figyelmezteti, emlékez
teti Isten elhívására Őket, vagyis hogy éljenek az Istentől 
kapott szabadságban, ahogyan ő is lelkileg szabadon él.

A harmadik verset így is fordíthatjuk: „siessetek megtarta
ni a Lélek egységét...” (a Szentiélekben való egységet). Az 
első szó a feladat sürgősségére utal!

A negyedik és ötödik vers három háromtagú felsorolást 
tartalmaz. E csiszolt, belső ritmust magukban rejtő mondatok 
arra is utalnak, hogy szakaszunkban az ősi keresztyén isten- 
tisztelet liturgiájának egy részletét fedezhetjük fel, ahogy ez 
az efezusi levélben máshol is többször is előfordul.

A szövegösszefüggésekből kiderül, hogy Pál egy pogá- 
nyokból keresztyénné lett gyülekezetnek ír. Amikor az egy
ségre hívja fel őket, akkor azt szeretné, ha nem különülnének 
el a különböző múlttal, háttérrel rendelkező gyülekezetek.
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Nem tennének különbséget egymás között többnek tartva 
magukat, vagy lenézve bármilyen okból a másikat. „Csak 
egyetlen hit van! Hitvallásból van bőven, de a hitvallások 
különbözőségeiben egyek legyünk az egyetlen hitben: Jézus 
Krisztus az Úr. S így a keresztség is egy, akár csecsemő 
korban szolgáltatják ki, akár felnőtt korban. Egy a keresztség, 
ami az „eklézsia” ajtaja. S mindezt összefoglalja az egyetlen 
egy, az igazi, élő Isten és nincsen m ás”. Mindennek Ő az 
Atyja, minden Tőle kapta az életét. Ő gondoskodik mindenről 
és 0  igazgat mindent, jelenlétével betölti az egész világot, 
színe elől senki sem vonhatja ki magát!” (Balikó: Az efezusi 
levél 118.old.)

Prédikáció
L A három féle „hívás”

A. Isten elhívása
Az hogy „elhivattatunk” nem képességeink és cselekede

teink következménye. Egyikünk sem lehet büszke, nincs mi
vel dicsekednünk Isten és emberek előtt. Nem mi jelentkez
tünk és találtattunk alkalmasnak, Isten hívott minket, sőt még 
most sem vagyunk olyanok, amilyennek Isten látni szeretne. 
Ehhez másképpen -  elhivatásunkhoz méltóan -  kellene járni. 
Mit jelent elhivatásunkhoz méltóan járni? (2.vers) Mindenek 
előtt alázatot. Fel kell végre ismernünk, hogy Krisztus egyhá
zának Jeje maga Jézus! Mások vagy saját véleményünk he
lyett Őreá kell hallgatnunk, neki engedelmeskednünk. Mint 
ahogy a test tagjai sem egymásnak parancsolnak és engedel
meskednek, hanem mind a fej parancsát követi. Krisztus földi 
egyházában a keresztyének egysége tehát mindig olyan mér
tékben valósul csak meg amennyire a főre (nem pedig saját 
fejünkre) hallgatunk.

A másik fontos vonás a szelídség! Erre is Jézus adott 
példát. Aki szelíd, attól nem félnek a többiek. Az megközelít
hető, megszólítható, nem agresszív, erőszakos, nem kény
szeríti rá véleményét, akaratát a másikra, még ellenségeit, 
kínzóit sem gyűlöli, nem szidja, mocskolja, nem feketíti be 
őket -  sem okkal, sem ok nélkül, hanem imádkozik értük. A 
jézusi értelemben vett szelíd ember nem gyáva vagy gyenge, 
sőt sokkal inkább bátor, céltudatos és okos (...mint a kígyó). 
A durva, kemény szigorú emberek sokszor inkább gyengék, s 
tele vannak félelemmel, s erőtlenségüket, nyugtalanságukat 
próbálják leplezni viselkedésükkel.

A harmadik fontos tulajdonság a türelem! Mint az előző 
kettő, úgy ez is az Isten ajándéka, a Szentlélek gyümölcse. 
Türelmesnek lenni, vagy ahogy a következő szakaszban a 
másik emberrel kapcsolatban Pál mondja: „elhordozni, elvi
selni egymást szeretetben” saját erőnkből egy bizonyos idő 
után lehetetlen. Az emberi szeretet, türelem elég hamar kime
rül. Feladjuk, nem bírjuk tovább. Mi mindig valamilyen ér
dekből, okból szeretünk és próbáljuk elviselni a másikat. Az 
Isten türelme, szeretete azonban más. Ezért Pál itt amikor 
szeretetről beszél „agapé”-t ír -  amely az Istentől jövő szere- 
tetet jelenti. Nem magunkra vagyunk tehát utalva, amikor az 
ige szeretetre, türelemre hív fel minket, pedig nem mindig 
kapunk viszont szeretetet, sőt türelmetlenség, meg nem értés 
árad felénk. Isten szeretetéből meríthetünk -  az egy Szentlé
lek által -  aki nem valamilyen okból valamiért (viszonzásért 
pl.) cserébe keres minket, hanem annak ellenére szeret, hogy 
olyanok vagyunk amilyenek. Bizony sokszor csak így lehet 
elviselni egymást, persze másoknak minket is!

B. Pál felhívása
A rosszul vagy félre értelmezett isteni hívás valódi tartal

mára Pál apostol hívja fel a figyelmünket.
Félreértitek Isten hívását, ha azt hiszitek, hogy a cél Isten

nel úgy eggyé lenni, hogy közben egyre inkább elszakadtok a 
többiektől! Nektek nem megdicsőülnőtök, felmagasztaltatno- 
tok, szentté válnotok s így elkülönülnötök kell a bűnösöktől 
(vannak keresztyén körök ahol a megszentelődés, magasabb 
szintre jutás címén ezt teszik), hanem alázatosnak lennetek 
(lásd még Jn 3,30), s erre a legjobb példa a világ legtökélete
sebb, legszentebb emberének, Jézusnak az élete. Ő nem külö
nült el. Ott maradt a bűnös emberek közt és tanította őket.

Félreértitek Isten elhívását, ha úgy gondoljátok, hogy 
azáltal kerültök egyre szorosabb kapcsolatba az Istennel, 
hogy szinte a Mózesi törvényekhez hasonlóan belevesztek 
Jézus szavainak magyarázgatásába (vö. Lk 11,39-46), bele
köttök minden lényegtelen másságba és különbözőségbe. Azt 
hiszitek, hogy pl. a keresztség csak akkor keresztség, ha 
bizonyos külsőségek maradéktalanul megvannak -  mintha a 
külsőségektől, nem pedig Istentől függne minden. Azt hiszi
tek, hogy a Szentlélek csak egyféleképpen munkálkodik és 
ismerhető fel -  mintha ti lennétek a lélek ismerői, nem pedig 
O ismerne titeket. Azt gondoljátok, hogy csak az hit, amit ti 
annak neveztek, s pl. a meg nem keresztelt, hitét egészen 
szokatlan módon megvalló latrot Jézus mellett a kereszten 
pokolra küldenétek, nem értve, hogy az Isten az, aki a szívek 
vizsgálója. ítélni egymás hitét nemcsak, hogy nem feladatunk 
-  de Jézus maga figyelmeztet, hogy nem bízta ránk Isten, mert 
tudja, mi a másik ember szemében a szálkát könnyebben 
észrevesszük és vállalkozunk is rá, hogy kivegyük, mint ma
gunk szemében a gerendát.

Félreértitek Isten hívását, ha azt hiszitek, hogy a Minden- 
ség Urát kisajátíthatja magának egy nép, egy vallás vagy egy 
felekezet. Isten szeretetébe beleférnek azok a „más juhok” és 
más akol lakói is, akiket ti szűkkeblűen kívülvalóknak láttok, 
s nem vállaltok velük közösséget.

C. Isten elhívása „hivatásra” szól
Nem munkát ad az Isten számunkra. Nem életünk egy 

részét kéri mint például a munkahely: napi nyolc órát a hu
szonnégyből. Nem megbízásokat ad, s ha elvégeztük újra a 
magunk urai vagyunk.

Hivatást -  teljes érzelmi, értelmi, szellemi lekötöttséget, a 
teljes énem odaadását, az Isten ügyéért való állandó együtt
működést, az Istenben, az Istenért, az Isten által való létet -  
amely leginkább a közös reménység beteljesedésekor -  az 
örök létben fog megvalósulni, ezt kínálja nekünk az Isten, 
amikor elhív.

II. Sürgető feladat

Nincs két egyforma ember. Nincs két azonosan gondolko
dó hívő. A különbségek azonban nem kell, hogy ellentéteket, 
feszültségeket, békétlenséget szüljenek. Ha a test tagjai nem 
együtt, egymásért dolgoznak, hanem egymás ellen pazarolják 
energiájukat, a test nagyon hamar meghal. Élet -  halál kérdés 
tehát a Lélekben való egység. Sürgető feladat a békességre 
törekvés. Ha kell nagy erőfeszítések árán is, az egy remény
ség, a közös cél érdekében „viseljétek el egymást szeretetben” 
és békességben! Hiszen „egy az Istene és Atyja mindeneknek; 
Ő van mindenek felett és mindenek által, és mindenekben”.

Brebovszky János
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Gyülekezeti szolgálat—lelkészi közélet

Keresztyén 
szellemiség az 
újrainduló 
soproni egyházi 
iskolánkban
Sok probléma, erkölcsi válság, 

belső feszültség, anyagi gondok kö
zött indulnak meg egyházi iskoláink 
városainkban és hazánkban. Nagyok 
az elvárások az egyházak felé, de 
nem kicsi azoknak a tábora sem, akik 
kívülállóként szkeptikusan mondják: 
meglátjuk majd mire megy az egyház 
a romokon... Tanárok kérdezik, akik 
megszokták iskolájukat, de azt nem 
tudják: hogyan tan ítsanak ezután ke
resztyén szellemben, hogyan vonják 
ki máról-holnapra az atheista táp
szert pedagógiájuk tejéből és miként 
helyezzék oda a  gyermekszájakat az 
anyaszentegyház emlőjére, amikor 
legtöbben ennek a tejnek az ízét sem 
ismerik? A gyermekek kérdeznek: 
mivel és miben leszek én jobb diák, 
ha egyházi iskolába kerülök és gim
náziumban tanulok. A szülők medi
tálnak: saját tudásukat olyan isko
lákban kapták, ahol „a tudás h ata
lom” jelszavával minden 
keresztyén-etikai táplálékot lesöpör
tek az asztalról, m int felesleges és 
hasznavehetetlen morzsát. De lehet- 
e megépíteni gyermekeink életében a 
keresztyén szellemiség hídját, ami
kor hiányoznak az Isten-hit pillérei, 
melyek a szülőknél sincsenek meg?! 
Az egyházak is, ha Isten és emberek 
előtt komolyan felmérik a jelen hely
zetet, kínzó kérdés előtt állnak: több 
m int 40 évi kényszerű szünet után, 
Izrael népének pusztai vándorlását 
megélve a m anna jelentésére utalóan 
nem egyszer kérdeztük: mi ez? (Man- 
hu). De m a is ú j helyzetben, amikor 
beárad egyházi iskolákba a keresz- 
tyén-lelkület új tavasza, kérdezzük 
pedagógusok, m int diák az első órán: 
mi ez, ami á t kellene, hogy járjon, 
milyen íze van ennek a mannának, 
melyből még nem ettünk, amelyért 
naponta kell megküzdenünk, meg
szereznünk és nem lehet tárolni, ha
nem minden nap kapnunk lehet, 
hogy másoknak, im ánknak tovább
adjuk?

Tanárok dilemmája
Szeretnék m aradni -  mondják so

kan - ,  ez a hivatásom, mely olyan 
számomra, m int a halnak a víz, de 
nem tudom hogyan „álljak á t” máról-

holnapra. Eddig tiltott volt az isko
lám ban a keresztyén szellemiség, 
most meg kötelező lesz. Hogyan ké- 
peztessem á t magam? Úgy vélem, 
hogy azok, akik ezt a kérdést komo
lyan veszik és nyitottak a keresztyén- 
ség felé, értékrendszerének megis
merésére, bíztatásul, vagy vigaszta
lásul szolgálhat: itt nem egy djabb 
„fejtágításról” van szó, nem egy me
chanikus átprogramozásról, de nem 
is egy „agymosásról”, hogy minden 
eddigit elfelejtsenek, hanem  irány
váltásról: vissza a legtisztább forrás
hoz, Istenhez, aki Jézus Krisztus 
földrej öve telével, emberré létével 
m agára vállalta életünknek minden 
gondját, terhét, vétkét. Ez a keresz
tyén szellemiség a tanár számára azt 
jelenti:

1. Legyen Krisztus-követő (krisz- 
tianosz, im itator Christi), vagyis le
gyen igénye a legtisztább forrás meg
ízlelésére és így közeledjék tanítvá
nyai felé. Ez nem azt jelenti, hogy 
hittanár, hanem azt, hogy tudását át
ita tta  a legtisztább forrás és így a 
tudományos igényesség magas mér
céjét alkalmazza önmagára a „kated
ra” mellől is, nem „ex catedra” meg
fellebbezhetetlen igazságait zúdítja a 
diákokra, hanem szeretettel fordul 
minden rábízottja felé: toleráns a 
gyengébbekhez, empátiája saját 
diákkorára emlékezteti és vadja, 
hogy a tudás akkor lesz igazán előre
vivő, értékterem tő és hordozó, ha  a 
legnagyobb értékkel, a szeretettel 
(lK or 13), m int etikai töltettel kerül 
a fiatalok életébe.

2. Nemes példaadással járjon elől: 
m agán és közösségi életében, erköl
csileg is feddhetetlen életével. Csak 
példaadó élettel lehet vonzani és ta
nítani, vagyis a figyelmet lekötni, 
még fegyelmezni is. Az a tanár, akiről 
a  tanítványok előtt is nyilvánvaló eti
kai nihilizmusa, nemcsak tan ításá
ban válhat gyengébb hatásfokúvá 
előbb-utóbb, hanem elsősorban az if
júság nevelésére válik alkalm atlan
ná. Vallás-erkölcsi és egyházi neve
lésre, vagyis keresztyén szellemiség 
sugárzására csak az alkalmas, aki el
ől tud járn i mindabban, am it el sze
retne vetni a fiatalok életében, m int 
jó magot.

3. Hazafias érzés ápolására fek
tessen nagy gondot. Nehéz itt is á t
váltani, m ert a hazafias érzés meg
nyilvánulása sok akadályba ütközött.

A nemzetköziség viharzó tengeré
ben, m int kis hajó hánykódott a haza- 
físág és szenvedett hajótörést a jéghe
gyekbe ütközve. Protestáns egyháza
ink élen já rtak  a hazafíságban, 
kimagaslóan az 1848-as szabad
ságharcban Kossuth és Petőfi hon
szerelme világíthat m a is. Az ev. lice- 
um is a nemzeti öntudatnak és haza

szeretetnek az ápolója vo lt A jövőben   
is az lehet, ha  a  tanári mentalitás 
ebben is példamutató!

A diákok kérdése
Hogyan ér el hozzánk tanárain

kon keresztül m ajd az a bizonyos ke
resztyén szellemiség? Lépten-nyo- 
mon előjött a felvételi elbeszélgetések 
alkalmával, ha nem is szószerint így, 
de lényegében igen. A felvételi bizott
ság tagjai is, néha provokatív éllel is 
előhozták: m iért éppen az evangé
likus gimnáziumba akarsz beiratkoz
ni, amikor lakóhelyedhez közelebb is 
van gimnázium. Adott válaszukkal 
homályos vágyódásuknak adták je
lét: vallásos nevelést kaphatok: na
gyobb színvonalat tudásban, erkölcs
ben, fegyelemben: szüleim biztattak, 
nagyszülők jó alapokat kaptak ebben 
az ősi líceumban.

A magas színvonal a tudásban 
nem volt idegen egyházunktól. „A tu
domány volt bölcsője a protestantiz
m usnak  Önmagát, azaz ismeretes 
alapelveit, tudakozzátok az írásokat 
'tagadná’ meg ha az istenimádás 
templomában nem emelne oltárt a 
tudománynak is.” (Poszvék Sándor 
igazgató 1894). A hit és tudás ellenté
tének szítása, gyújtogató és ham
vasztó pedagógia lenne a keresztyén 
szellemiség (tudományának az) oltá
rán. Mindegyiknek helye van és 
egyik sem zárja ki a másikat.

Az igényes erkölcsiség vágya is 
előjött a fiatalokkal való elbeszélge
tés alkalmával, m ert az intellektuális 
célkitűzések mellett a morálisak igen 
döntőek. A mai gyermek látja és érzi 
sqját bőrén, hogy erkölcsileg milyen 
problémák vannak. Olyan fiatalokat 
kellene a nemzetünk életébe beállíta
ni, „akik a földön járnak, de érzik az 
eget maguk felett” (Kapi Béla püs
pök). A pályázóknál nemcsak az de
rü lt ki, hogy itt-ott milyen alapozási 
hiányok voltak az ismereteikben, ha
nem az is, hogy mennyire hiányoznak 
a személyes példaképek és ilyenek 
u tán  vágyódnak az egyházi iskolák
ban. Ezért is olyan pedagógus szük
séges, akiről a Budapesti Evangé
likus Gimnázium Szolgálati Szabály
zata ezt írja: „Tanítványaival bánjék 
szeretettel és a tanítási órákon kívül 
is kísérje őket figyelemmel, fegyelme
zésben alkalmazzon hum ánus eszkö
zöket, de óvakodjék a túlságos enge
dékenységtől és ügyeden arra, hogy 
elnézése a fegyelem meglazulására 
ne vezessen.” (22 §)

A vallásos nevelés, amit több 
gyermek, m int szüleinek kívánságát 
közvetítették, nemcsak a külsőségek 
megváltozásában mutatkozzék meg
-  címerben, pecsétben az „evangé
likus” jelző, termekben a kereszt stb.
-  hanem a szellemben, a légkörben is
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meg kell nyilvánulnia. Evangélikus, 
mert az evangéliumból ered, ami jó
hírt jelent: Isten szereti ezt a világot 
(Jn 3,16). Egyházi isk o lá in k n a k  Isten 
szere te tét kell sugározniok tanítás
ban, nevelésben, szavakban és te t
tekben. A kereszt a term ekben arra  a 
Krisztusra figyelmeztet, aki kereszt
halálával bizonyította meg a fiatalok 
felé is az Isten szeretetét

A szülők felelőssége
Az elmúlt évtizedekben az iskola 

és az egyházias gondolkodású szülők 
között szakadék tátongott, melybe a 
gyermekek estek bele. Olyan volt, 
mint az elvált szülők gyermekeinek 
gyakori helyzete, amikor ők lettek az 
áldozatok. Ennek az áldatlan állapot
nak vége szakadt, m ert most m ár 
nem kényszerülnek a szülők olyan 
iskolába küldeni gyermekeiket, ahol 
a vallásos érzéseiket, hitbeli meggyő
ződésüket gyermekeik egyházellenes 
nevelésével sértik, hanem  ezen a  vo
nalon is szinkronban lehet iskola és 
család, tan ár és szülő. De ez nem 
csökkenti a szülők felelősségét, ha
nem növeli. Abban, hogy elérkezett 
az ideje annak sok szülőnél: be kell 
hozni a m ulasztásokat egyházi vona
lon is, m ert lem aradtak keresztyén 
lelkületben, avagy szellemiségben. 
Szülők és gyermekek osztályonként 
tanáraikkal együtt fórumokon talál
kozzanak, ahol pl. megbeszélik a h it 
és tudás összefüggéseit iskolában, 
családban, egyházban és hazában. -  
Deák téri ev.népiskolánk felavatásán 
1932-ben ezt mondta Gráf Samu 
igazgató: „Legyen erős pillére annak 
a hídnak, amely a szülői házat köti 
össze az iskolával és azon á t az egy
házzal és a hazával.” Úgy vélem, 
hogy a szülői láncszem ereje most 
sem hiányozhat egyházi iskoláink
ban, m ert a kettőnek szoros kapcsola
ta  a keresztyén nevelésben olyan hiú
ságot szül, melynek áldása m érhetet
lenül nagy és hatékony lehet az 
egyház és a haza számára.

Az egyház vajúdása
Az anyaszentegyház szülési fáj

dalmak előtt áll iskoláival kapcsolat
ban is. A gyermek még nem született 
meg, de kérdezzük: mi lesz ebből a 
gyermekből? Ú tban van és ez örömte
li várakozást és reménységet jelent, 
de fel tudjuk-e nevelni a megszületett 
gyermeket, az egyházi iskolákba ke
rü lt fiataljainkat?! A reformáció egy
háza kezdettől fogva nagy gondot for
dított az iskolaügyre. Reformátorunk 
-  Luther -  azzal, hogy a Bibliát a nép 
kezébe adta és lefordította anyanyel- 
vére, szükségesnek tartja, hogy tud
ják  is olvasni. Városunkban is tehát a 
reformációval virágzott fel az iskola
ügy igazán. Az iskola-szeretet gyüle
kezetünkben is egyet jelentett az egy
ház-szeretettel. Folyt évtizedeken és 
évszázadokon keresztül óvodáktól az

egyetemig a  „keresztyén szellemiség” 
magvetése: óvodában, elemiben, líce
umban, tanítóképzőben és a tudo
mányegyetem Hittudományi Karán. 
Hosszú szünet (43 év) u tán  a líceum 
régi épületében és m ásutt is a tervek 
szerint, ismét születőben van egy ke
resztyén-protestáns-evangélikus if
júság. Formáljuk Lackner Kristóf hí
res m ondatát kérdéssé: Hogyan tud
ju k  erkölcsi kötelességünket azzal 
betölteni, hogy „az elődöktől átvett 
szellemi örökséget ifjabb szellemi 
kincsekkel” gyarapítjuk, hogy méltók 
legyünk az átvett hagyatékra?

Úgy vélem ez mindnyájunk erköl
csi kötelessége, hogy lássuk: keresz
tyén hitre, m int isteni ajándékra 
szüksége van tanárnak, diáknak, 
szülőnek és egyháznak, hogy iskolá
inkban minden mély műveltségre fo
gékony, művészi szépre érzékeny, 
döntően Isten-hitben szilárd, etikai
lag megalapozott ifjúság nevelődjék.

Szimon János

Esperesi
beköszöntő
Ahogy én látom  
esperesi szolgálatomat

Elhangzott Nemespátróban 
1991. április 7-én a 
Somogy-Zalai Egyházmegye 
ünnepi közgyűlésén
Nem programbeszéd vagy vala

miféle egyházmegyei 3 éves terv lesz, 
am it el kívánok mondani. Úgy gondo
lom, az ige és úrvacsora szentsége 
u tán  valami más illik erre az ünnepi 
közgyűlésre.

Programot adni nagyon könnyű, 
hiszen megvan a legalapvetőbb fel- 
adatmegjelőlés Mt 28,18 és kk-ben 
(Nékem adatott..) és Jn  13,34-35-ben 
(Új parancsolatot). E kettőt ha komo
lyan vesszük és teljesítjük, akkor kül
detésünknek m in den szinten a legki
sebb gyülekezettől kezdve az orszá
gos egyházig bezárólag eleget 
tettünk. Hangsúlyos, hogy mindket
tőt egyaránt fontosnak tartsuk, m ert 
misszió szeretet nélkül és szeretet 
misszió nélkül értelmetlen és félresi
került dolog.

Hároméves egyházmegyei tervet 
nehezebb lenne most felvázolni, hi
szen ehhez alaposan meg kell ismerni 
minden egyes gyülekezet gondját, ba
ját, örömét, lelki és anyagi terheit, 
elképzeléseit a jövőre nézve. Ez pedig 
csak körültekintő és alapos felmérő 
m unka u tán  lehetséges. így nem m a
rad más, m int személyes vallomás 
múltról és jövőről. Mi az amit m a
gammal hoztam, kaptam  az eddigi 
életutamon és majd tovább adhatok

ebben az új feladatkörben gyüleke
zeteknek és lelkésztársaimnak.

Mielőtt azonban erről szólnék 
csak néhány gondolat múltról és jövő
ről. Vállalom a népszerűtlenséget, de 
én az elmúlt néhány évtizedet nem 
csupán mai divatos kifejezéssel élve 
„átkos m últnak” tartom. Bűneivel, 
tubáival, megalkuvásaival, neh éz 
próbáival együtt ez idő alatt is Ő a 
mindenható Úr vezetett bennünket, 
vezette népét a pusztában. Más kérdés 
hagytuk-e m indig magunkat vezetni 
Arról sem szabad elfeledkeznünk, 
hogy mennyi jó t te tt velünk az Úr és 
áldásai nélkül, am it a  múltban kap
tunk, m a nem ünnepelhetnénk itt 
együtt. Az elmúlt évtizedekben is 
m int mindig az volt k ár és szemét, 
ami elválasztott bennünket megváltó 
Urunktól, Jézus Krisztustól. S ez a 
fa j ta  lelki kömyezetszenyezés min
den időben megvolt és meglesz amíg 
ember él itt ezen a földön. S ami Is
tentől elválaszt, azt mindnyájunknak 
először személyesen kell a magunk 
háza táján megkeresni, m ert lehet, 
hogy a szemét még mindig ott ter
peszkedik. Falként meredezik éle
tünkben s nem enged egészen közel 
bennünket Urunkhoz Istenünkhöz. 
Ebből következik, hogy a jövőre se 
úgy tekintek ahol tiszták, feddhetet
lenek, botlás nélkül valók lennénk. 
Csak abban az egyházban hiszek, 
amely i t t  a földön minden pillanat
ban a jövőben is Isten irgalmára és 
kegyelmére szoruló bűnösök gyüleke
zete. Akik maguktól ha magukra ma
radnak -  legyenek a külső körülmé
nyek kedvezőtlenek, vagy épp na
gyon is kedvezőek -  csak mindent 
elrontanak, összekuszálnak. Ezért 
mindig és elsősorban felső vezetésre 
szorulnak. Természetesen nem földi 
egyházi, vagy világi hatalmasságok
ra  gondolok.

E kitérő u tán  arról szólok, amit 
áldásként a múltban Urunktól kap
tam  és a jövőben is ebből élni és éltet
ni kívánok másokat. Másképpen szól
va megosztani embertársaimmal a 
kapott kincseket. A felülről való jó 
adományok, am iért életem minden 
napján hálát adok Istennek, mert 
döntően meghatározták, meghatá
rozzák és Ő hozzá kapcsolják élete
met: lélek, szeretet, imádság és kö
zösség. Mindegyikről igyekszem rövi
den beszélni.

LÉ LE K  Talán csak néhányan 
tudják, hogy a beiktatási ünnepségre 
szóló meghívóban olvasható ige: 
„Nem hatalommal és nem erőszak
kal, hanem az én Lelkemmel! -  
mondja a seregek Ura.” és az ebből 
kibomló igehirdetés indított el mint
egy startpisztolylövés a lelkészi pálya 
felé, vagy méginkább úgy, mint egy 
váltó állítás, amely a vonatot más 
sínpárra tereli. így lettem technoló
gusból teológus, a borászatban dolgo
zóból az Úr szőlőjében munkálkodó
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ember. Isten iránti hálával és szere
tettel gondolok, mindig arra  az ige
hirdetőre, akit az Ú r eszközként 
használt, hogy bennem elkezdje a  jó 
munkát. És gyermeki hitem elveszté
se u tán  kétkedéseim, hitetlenkedése
im útvesztőjében a Lélek igehirdeté
séből eredő ereje által ú jra  bizalom 
ébredt bennem, a megfeszített és h a r
madnapon feltámadott Jézus Krisz
tus és az Őt küldő Mennyei Atya 
iránt. Ebből az átélt és megtapasztalt 
Isteni kegyelemből tudom és vallom 
az egyház csak tengeren, szélcsend
ben veszteglő higó, száraz csontváz, a 
Szentlélek éltető és életre vivő fuval- 
m a nélkül. A gyülekezet halódó tetem 
és a  benne lévők csak füstölgő mécse
sek, akik fanyar és mérgező szavaik, 
tetteik, életük füstjével szennyezik 
egymás életét. Ezért kell ú jra  könyö
rögnünk a magunk, gyülekezeteink, 
egyházmik nevében és szám ára az 
elhangzott 229-es énekünk szavai
val: „Jövel Szentlélek Úristen, Töltsd 
be szíveinket bőven. Mennyei ajándé
koddal...” S az ajándékok között a leg
nagyobb ajándékkal ami nem más, 
m int a szeretet.

SZE R E TE T  Sokszor és sokféle
képpen, egyházi és nem egyházi ber
kekben elkoptatott és elhasznált ez a 
szó. De ami mögötte van, vagy inkább 
aki éleszti, ébreszti szívünkben a sze
rété tét, Ő ugyanaz m arad akárhány
szor is csúfolja meg életünk gyakorié; 
ta  a tőle forrásozó szeretetet. Az Ő 
szeretetéről lehet és kell beszélni, 
m ert ez ami ta r t  egyházat, egyház
megyét, gyülekezetét és benne mind
nyájunkat.

Még akkor amikor álmomban 
sem gondoltam volna, hogy lelkész 
leszek, egy reggeli áh íta t alkalmával 
hallottam, néhány idős asszony és 
családtagok előtt édesapám at vallani 
erről a szeretetről. A tanítványok Jé
zus feltámadása u tán  Péter vezetésé
vel a kapott, félreérthetetlen küldő 
missziói paranccsal tarsolyukban 
visszamennek halászni. Átélték 
nagypéntek keserűségét, húsvét győ
zelmes hajnalát, találkoztak, a feltá
madott Úrral és hírvivés helyett még
is halásznak. A halászás közben meg
jelenő Jézus ennek ellenére így 
szólítja meg őket: Fiacskáim, gyer
mekeim. Megszólítja őket, szere- 
tetének lebilincselő és felszabadító, 
mélységeket láttató és magasságok
ba emelő melegségével. Testvéreim 
nem tudom megszámolni hányszor 
segített á t ez a krisztusi szeretet ne
héz órákon és napokon, amikor úgy 
gondoltam, s arról álmodtam még éj
szaka is, hogy visszamegyek halászni 
illetve borászkodni, és valaki más 
gondozására hagyom a szeretet sza
vára érzéketlen, a békesség hangjára 
süket, egymással marakodó, egymás
nak megbocsátani nem tudó testvére
ket. Egyedül csak ez a krisztusi meg
tartó, szorongató szeretet, ez a cson

tokat is átjáró tűz tarto tt és ta rt meg 
minden napon a lelkészi pályán, en
gem rászedett szolgálatához gondo
latban és gyakorlatban sokszor h ű t
len gyarló embert. S újra hirdetem ez 
a  szeretet ta rth a t meg mindnyájun
kat a jövőben is. Ebből a szeretetből, 
annak megtapasztalásából fakadhat 
ajkunkon az imádság.

IMÁDSÁG. E  nélkül nincs sem 
lelkészi munkaközösség sem gyüle
kezet. Az imádság egy olyan lehető
ség és feladat egyben, am it lehet és 
kell tanulnunk. Áldás, ha  szüléink és 
nagyszüleink példája imádságos éle
te, Isten felé vivő szeretete kulcsolja 
im ára a  kezünket, de Jézus a mi 
U runk ma is tan ít m inket imádkozni. 
Elsősorban igéje által, amivel bíztat 
és a rra  bátorít, hogy keressük a meny- 
nyei Atyával való kapcsolatot, kérjük 
bűnbocsátó irgalmát, áldását és ki
tartóan zörgessünk nála. Lukács 
evangéliumának 18. fejezében talál
ható hamis bíró példázata tette nyil
vánvalóvá előttem először, hogy 
szüntelen, mindenkor imádkoznunk 
kell és nem szabad belefáradnunk. 
Ha lankadt és lanyhult imádságos 
életem, akkor Isten mindig gondos
kodott arról, hogy térdre kény- 
szerítsen és ne fogyjon le ajkamról az 
imádság. Méginkább kell ebben az új 
feladatkörben szüntelenül és megfá- 
radás nélkül könyörögni gyüleke
zetekért, lelkészekért és magamért, 
hogy Isten Szentlelke élesszen és ve
zessen minket és szeretetének amit 
bőségesen kiárasztott reánk a Jézus 
Krisztusban ne gátjai, hanem csator
nái lehessünk. Könyörögni azért, 
hogy Jézus Krisztus fősége alatt az 
egész Somogy-Zalai Egyházmegye és 
a benne élő gyülekezetek élő szerve
zetté, valóságos közösséggé legyenek.

KÖZÖSSÉG. Ez az utolsó 
kulcsszó. Ide kellene ezen a földön 
eljutnunk és egykor odaát megérkez
nünk. Az eddig említettek szüksége
sek ahhoz, hogy Istennel és egymás
sal élő, valóságos közösségünk le
gyen. A lélek egységre vezérlő ereje, 
Urunk szerétéből fakadó vétkeket el
fedező megbocsátó szeretete és Jézus 
nevében egymásért kitartóan kö
nyörgő imádság. Áldás megtapasz
talni a közösség összetartó, gyógyító 
és megtartó erejét családban házas
társak, szülők-gyermekek és rokonok 
között. Borzalmas pokollá lesz vi
szont az, élet ahol ez a közösség hi
ányzik. Áldás ha egy faluban, város
ban, gyülekezetben valóságos élő kö
zösség, vagy egymást szeretetben 
elhordozó közösségek alakulnak. Ta
szító, életet-romboló és keserítő, ha 
ez a közösség hiányzik és nem valósul 
meg. Áldás, ha  az egyházmegyében 
gyülekezeteink megérzik, tudják és 
élik, hogy Krisztus által egymást se
gítő, egymás javára élő közösség lehe
tünk. De átok, ha még a szomszédos 
gyülekezetek sem tudnak megférni

egymás mellett. Áldás ha felismeri 
magyar népünk, hogy országhatéro- 
kon belül és kívül élő magyarokkal és 
nem magyarokkal közösséget kellene 
alkotnia. Viszont elszomorító, hogy 
ezt mindeddig nem volt képes megva
lósítani. Elgondolkodtató mindnyá
junk számába az, hogy ahol van Is
tennel az Ő Fiával és embereknek 
egymással való közössége ott élet te
rem és szárnyal az emberi lélek, ahol 
viszont ez nincs meg, ott vergődés és 
halál található csupán. Áldott, ha az 
egyházmegye gyülekezetei és lelkészi 
munkaközössége valódi élő közössé
get alkot.

Végezetül csupán annyit, hogy 
nagyon sokminden kim aradt ebből e 
beköszöntőből: egyházmegyénk kü
lönleges szórvány helyzete és sorsa 
az egyházi központtól való nagy tá 
volsága, régi és új törvények viszo 
nya, a zsinatra való készülés dolgs 
stb. stb.

Egy nagyon fontos azonban nen 
szabad, hogy elm aradón. Hálát adn 
most és mindenkor Isten megtartó 
megőrző kegyelméért, szeretetéért.

Smideliusz Zoltán

Isten nevelő 
iskolájában
A nyugdíjas kor küszöbén
A nyugdíjas kor küszöbén, amikor 

a lelkész megválni készül az aktiv 
szolgálattól, erősen fülébe cseng  
Tbrvényismétlés könyvének parancs 
szerű felhívása: „Emlékezz vissza ec 
egész útra, amelyen vezetett Istened 
az Úr.” (5 Móz 8,2.) Ez az egész ú 
szolgálatomban m ár 50 esztendő, éle 
tutam on pedig 77 év. A magam szá 
m ára nosztalgikus érzéssel, irattárbf 
helyezve az utánam  következő nem 
zedéknek tanúságul, hogy a másodil 
világháború szörnyű idején s az az 
követő változások sorén milyei 
helytállást kívánt a mi szolgálatunk 
-  megírtam szinte az őneszméléstő 
mindmáig „Pályám emlékezetét. 
Amit most írok, az vallomás, de talár 
adalék is lehet azok után, akik má: 
itt emlékeztek.

Négy gyülekezet élete, a bennül 
végzett szolgálat meghatározó jelle 
gű az életemben. -  Szarvas, a szülő 
városom. M ammut gyülekezet ké 
nagy templommal, sajátos szlovál 
kegyességgel, az ősöktől örökölt tra 
díció hű ápolásával. Már gyerekko 
romban „bújtam” a templomot, méj 
az iskolából is elszöktem temetések 
re, a felekezeti elemi iskolák templo 
mi vizsgáira. Tömött templomok is 
tentiszteleteire úgy emlékezen 
vissza, mint általános jelenségre. Ak 
kor a hívek általában jó korán beül 
tek a templompadba, istentisztele
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előtt is sokat énekeltek, u tána pedig 
volt idejük arra, hogy elbeszélgesse
nek arról, amit hallottak. A mi lel
készeink neve jól csengő név volt a 
közegyházban is. Rám különösen 
Bartos Pál volt nagy hatással. Szol
gálataira mindig jól felkészült. Össz
hangban volt nála a  forma, a ta rta 
lom és az előadásmód. Igaz, a század- 
forduló liberális teológiáján vetette 
meg a lábát, de a szószék m agasságá
ból is közel került hozzám. Belső elhi- 
vatást érezve a lelkészi pályára, erő
sen vágyódtam arra, én is mqjd olyan 
kiegyenlítetetten és veretesen szol
gának, m int ő.

Tiszta, csengő hangja, jő orgánu
ma volt. Országos h írű  liturgus. Min
dig énekelve végezte az oltári szolgá
latot. Ő szerkesztette a Szarvasi éne
keskönyvet, hogy a gyorsan 
magyarosodó hívek éneklését válto
zatossá tegye. Ez a gyülekezet nevelt 
mindaddig, míg aztán a Teológiára 
kerültem. S nem szakadtam  el szülő
városom gyülekezetétől. Haza-haza- 
menve később magam ajánlottam fel 
mindig szolgálataimat.

Lelkésszé avatásom u tán  azonnal 
bpest-fasori segédlelkész lettem, 
1941-1953 között, 12 éven át. Princi
pálisom, Kemény La jos esperes, két 
egyházi lap szerkesztője, a közegy
házban sokféle tisztségben fáradha
tatlanul mozgó, püspökét is helyette
sítő fáradhatatlan  ember. Jó diplo
m ata az egyházban. Megfeneklett 
nehéz ügyeket kibontakozáshoz se
gít, prudenciával, lelkipásztori böl
csességgel tanácsol, vígasztal nehéz 
helyzetekbe került híveket és csalá
dokat. Fiatalon vallástanárként 
kezdte. Szereti és segíti az ifjúsági 
m unkát otthon éppúgy, m int országo
san. Önállóságra neveli káplánjait, 
kötetlenül is el tud beszélgetni velük. 
Ha a lelkészkor hitoktatóit is odatar- 
tozóknak tekintjük, egész kis frater- 
nitás alakult ki a „hivatalban.” Az 
akkori Evangélikus Elet, m int egy
háztársadalm i lap az ő szerkesztésé
vel színes és gazdag m unkatársi gár
dát létesít. Ssgátos igehirdető. Becsü
letesen készül minden szolgálatára. 
A teljes Szentírás összefüggésébe ál
lítja te jesen  kidolgozott beszédeit. 
Szép gyöngybetűkkel írta  le őket. 
Családi tragédia, középső fiának el
vesztése új irányt ad igeszolgálatá
nak. Túl a hatvanadik esztendőn, for
mabontó, evangelizátor is lesz. Sok
szor figyelmeztet arra, hogy 
gondoljunk rá, milyen akusztikája 
van éppen egy adott helyen a prédi
kációnknak. S tegyük életközelivé. 
Hasson oda, hogy mindenki vigyen el 
belőle legalább egy mondatot. Amikor 
a fasori szolgálatot megkezdtem, az 
volt az érzésem, m intha mély vízbe 
kerültem volna kezdő úszóként. Ké
sőbb azonban élveztem a változatos, 
sokszínű és sok szolgálatot. Volt 
olyan vasárnap és ünnep, amikor kü

lönböző helyeken 11 szolgálat is várt 
rám. De a fiatal és büszke erő nem 
re tten t meg tőle. Sok kazuáliát vé
gezhettem. Százával születtek meg 
esketési beszédeim, s ennél jóval több 
temetési igehirdetést írtam. Felfe
deztem, mikor a  legfogékonyabb az 
emberi szív és értelem. Jó volt köze
lebb lépnem egy-egy ünnepi vagy 
gyászeset alkalmával a lelkekhez, 
akik ilyenkor maguktól megnyíltak 
előttem. Különösen törekedtem arra, 
hogy am it mondok, amivel valaki 
mellé állok, az átélt vagy átszenve
dett bizonyságtétel legyen. Fővárosi 
sok szolgálat, promthelyzetek elé so
ha nem álltam készületlenül. Fontos
nak tarto ttam  az énekválasztást, az 
imádságban az időszerű vonatkozá
sok említését, még inkább a tovább- 
gondozást. Ennek érdekében a 40-es 
évek végén egymást érték kiadvá
nyaim. Tbbb ezer példányban megje
lentettem és kazuáliák után  ajándék
ként átadtam  a „Meg vagyok keresz
telve” c. fuzetkét és az „Emmaus felé” 
c. vigasztaló írást. Szám talan vissza
jelzés érkezett utánuk. Sok áldást, 
lelki erősítést jelentett akkor a „to- 
vábbhangzó igehirdetés”.

A Fasori idők nagy áldása és kü
lön ajándéka volt, hogy mi lelkészek 
egymást is hallgathattuk. Erre aztán 
m ásutt ritkábban nyílt lehetőség. Ke
mény Lajossal olykor „az éjszaka 
csendjében” együtt is odahajoltunk 
az írás fölé, hogy egymást segítsük a 
készülésben. Amikor aztán ő „kikö
szönt” a Fasorból, többek közt arra  
emlékezett nagyon szívesen, milyen 
közös lelki felfedezéseink voltak az 
ilyen csendes óráinkon.

1953-1954 közt egy évet a rákos- 
keresztúri gyülekezetben szolgáltam. 
Ez átmeneti állomáshelyem volt. E r
re az időszakra rányomta bélyegét az 
a fájdalmas érzés, hogy a m ár elkészí
te tt másodlelkészség mégsem való
sult meg.

1954 nyarán Putnokra kerültem. 
Úgy emlegeti a krónika, hogy vég
hely, de menedékhelye volt a Felvi
dékről kitelepített elődömnek, Ko
vács Istvánnak. Ő igen megkesere
dett emberként került oda, és alig 43 
éves korában tragikus körülmények 
közt hunyt el. Ózd társegyháza, vagy 
inkább fiókegyháza, szép kis temp
lommal, örökségként kapott parókiá
val. Helyben 160 lélekkel, a szór
ványokban is kb. ugyanannyi. Orvo
sok, mérnökök, tanárok, tehát 
intelligencia, ugyanakkor a Felvidék
ről áttelepült egyszerű híveink is al
kotják. Könnyű volt őket a gyüleke
zeti életbe látogatásokkal bekapcsol
ni, a meglévő államsegély (akkor ez 
igen jelentős volt) birtokában anya
egyházzá szervezni. Nyugodt, boldog 
öt esztendőt töltöttem Putnokon.

De mesterségesen felbolygatott 
helyzetben kerültem Miskolcra, a Di- 
ósgyőr-Vasgyári gyülekezetbe, 1959.

őszén. M ár az elődöm sok fáradozása 
u tán  biztosított Géza-utcai parókián 
rendezkedtem be, mégis messze a 
templomtól, komfort nélküli lakás
ban. Ez aztán nyolc év múlva város- 
rendezés m iatt lebontásra is került. 
Átmeneti időre, két esztendőre bér
házi lakást u talt ki lakásnak, irodá
nak, esperesi hivatalnak is a város. 
Közben a kárpótlásként kiutalt ösz- 
szegből, Lutheránus világszövetségi 
segélyből felépült egy négyszobás 
összkomfortos parókiánk, mostmár a 
templomtelken. így tíz év után, 1969- 
ben végre itthon vagyunk. Mostmár 
32 év szolgálata köt ehhez a gyüleke
zethez. Igen hosszú idő, és nagy vál
tozásokat hozó idő! Híveink egy része 
Űj lakótelepeken helyezkedett el, 
m essze,a templomtól, a régi gyárte
leptől. És eltemettünk annyi hittest
vért, m int amennyi m a a lélekszá
múnk. Messze vidéken híres szép 
templomunk van, de gyér a látoga
tottság. El is öregedett a gyülekezet. 
Mindig jobban elénk mered a nagy 
kérdés, hogyan is lesz tovább.

Mégis ötven évi lelkészi szolgálat 
u tán  csak hálaadás száll fel szívem
ből Istenhez azért, hogy nevelő isko
lájába járhattam . Hogy el ne bizakod
jam, hátrább ü lte te tt Majdnem azt 
éreztem, hogy m ár nem hordoz a te
nyerén, de m egtanulhattam  Pál 
apostollal, hogy megelégedett legyek. 
„Tu dok szerényen is élni, tudok bő
velkedni is, egészen be vagyok avatva 
mindenbe... Mindenre van erőm ab
ban, aki megerősít engem.” (Fii 4,12- 
13.)

Egy hosszúra nyúlt szolgálati idő 
végén boldogan vallom Lutherrel: 
„Nincs drágább kincs, sem nemesebb 
dolog a földön és ebben az életben, 
m int igaz, hűséges prédikátorrá, lel
kipásztorrá lenni.” Ha még egyszer 
születhetnék, akkor is lelkipásztor 
lennék.

Pásztor Pál

Néhány
felvetődött
gondolat
Szabóné Mátrai Mariann 
„Istentiszteleti élet a 
camberral nagygyűlésen” 
c. cikkének olvasása 
kapcsán
Olvasás közben olykor megáll az 

ember, elgondolkozik, m ert valami 
eszébe jutott. Valami, ami m ár régóta 
foglalkoztatja, vagy éppen az utóbbi 
időkben kezdte el foglalkoztatni. Má
sok is tapasztalták ezt lelkészi szak- 
folyóiratunk olvasása közben. Most
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azt szeretném elmondani, hogy egy 
lényeges dolgokra felfigyelő, egyben 
élvezetes olvasmányt kínáló camber- 
rai beszámoló (Lp. 199171.104.O.) 
kapcsán mi minden ötlött fel bennem 
olvasás közben.

1. A beszámoló ismerteti, m iként 
készítették elő közös munkával az is
tentiszteleti rend összeállítását. -  E r
ről ju to tt eszembe: mi lelkészek az 
istentiszteletre készülve első sorban 
az igehirdetésre összpontosítunk. Ez 
helyes. Nem helyes azonban, ha  fi
gyelmen kívül hagyjuk az egész is
tentiszteletet. Az egész istentisztele
te t kell „megkomponálnunk”. Figye
lembe kell vennünk a  kötött 
liturgikus elemeket, a vasárnap peri- 
kópáit, szabad imádságait, énekeit, a 
vasárnap „de tempore” jellegét, eset
leg valami aktualitással való kontex
tusát is (pl. március 15. vagy augusz
tus 20.) Mindez meghatározza igehir
detésünk szóhasználatát, metafóráit, 
költészetből vett idézeteit, a képző- 
művészetből, történelemből, vagy a 
napi eseményekből, a hétköznapi élet 
zsargonéból, népi közmondásokból 
stb. kölcsönzött elemek kiválasztá
sát, szelektálását -  Kérdés, hogy 
csak a lelkész komponálhatja meg 
egyedül az istentiszeletet? A német 
„kindergottesdienstek” sajátossága, 
hogy egy-egy istentiszteletet kreatív 
tevékenységgel egy összeszokott 
m unkatársi csoport komponál meg. 
Tagjai aktívan maguk is közremű
ködnek az istentiszteleten. Jó lenne 
megkísérelni ilyesmit imahét, ifjú
sági konferenciák, gyermekisten
tiszteletek alkalmával!

2. Cam berrában az istentisztele
tek helyét, a nagy fehér sá tra t csak 
istentisztelet céljára használták. A 
nyugalom helye volt. Szakrális térré 
mégis az istentiszteleten jelenlévő 
gyülekezet tette. A berendezés csu
pán u ta lt a sátor rendeltetésére. A 
látvány érdeklődést keltett a belépő
ben, nem prédikált. A képzőművészet 
u talhat hitünk tartalm ára, forrásá
ra; nyelve azonban sohasem egyértel
mű. Képtelen láthatóvá tenni a lát
h a ta tla n t Ezt Grünewald is érezte. 
Ezért írta  Keresztelő János alakja 
mellé: JQlum opportet crescere, me 
autem  minui” (Jn  3,30. -  Egy másik 
kérdés is felvetődött bennem: áten
gedheti-e a gyülekezet templomának 
szakrális teré t nem, vagy nem kifeje
zetten istentiszteleti összejövetelre 
pl. egyházi közgyűlés tartására? vagy 
-  szélsőséges esetet idézve -  politikai 
gyűlés tartására, am int 1848-ban a 
debreceni református oratóriumban 
történt; vagy gyakraban jelentkező 
igény számára, pl. orgonahangver
seny, egyházi muzsika, vagy egyéb 
kulturális rendezvény tartására? Mi 
a helyes értelemben vett elzárkózás 
és a helyes értelembe vett nyitottság 
kritériuma?

3. „Jobban oda kell figyelni a kül

sőségekre is” -  olvassuk a beszámoló
ban. Nincs adiaforon az un. külsősé
gek tekintetében, m ert mindig eldön
tendő: segíte-e, vagy akadályozza-e 
az Isten igéjét hallgató, úrvacsorához 
járuló gyülekezetét elcsendesedésé- 
ben, áhítatában. Milyen mértékben 
kell eleget tennünk a művészi igé
nyeknek és milyen indoklással, mi
lyen mértékben tehetünk engedmé
nyeket? A művészi szempontok me
rev érvényesítése sokszor tehet 
szeretetlenné, tapintatlanná. Az Íz
léstelenség megtűrésének káros a pe
dagógiai hatása. Mit nevezünk 
„giccsnek” egyházművészeti szem
pontból? -  Az adiaforon szerepét ér
demes nemcsak liturgiái, hanem más 
összefüggésben is megvizsgálni. Ha 
jól tudom, Melanchthon honosította 
meg a lutheri teoógiában használa
tát. A „rabies theologorum”-tól gyö
törve ezzel a fogalommal igyekezett 
elhárítani a másod, vagy harm adran
gú kérdések túlhangsúlyozóit. Az 
ifjabb korban a „nem-teológiai ténye
zők” formulája hasonlít hozzá. Érde
mes lenne az adiaforon problémáját 
az egyházban is hangoztatott plura
lizmus fogalmával és gyakorlatával 
egybevetni. Adiaforon, ha egy lelkész 
politikai funkciót tölt be? H a lehetsé
ges, milyen indoklással, ha nem, mi
lyen megfontolás alapján?

4. A beszámoló foglalkozik a hang
szerek és az énekkar szerepével. Ez
zel a kifejezéssel él: segítették az is
tentisztelet rendjének megkomponá- 
lóit. Mindössze 80 tagú énekkar 
szerepelt és viszonylag kevés hang
szer. Mellőztek minden elektronikus 
hangerősítést. Nem említi, volt-e or
gona a sátortemplomban. A luthera- 
nizmus ökuménikus szolgálata, hogy 
az orgona a „sátán dudájából” a hang
szerek királynőjévé vált. Helyes, 
hogy Fóton az orgonqjáték és a karve
zetés került előtérbe. Helyes, hogy a 
Bach-kultuszt a magunk részéről is 
élesztgetjük. Nem lehetne mégis 
(nem a fóti kántorképzés keretében) 
m ás hangszerek -  furulya, fuvola, gi
tá r  stb. -  használatára is felkészíteni 
ifjúságunkat? Ahangszerek királynő
je  se lehet egyeduralkodó az istentisz
teleteken. A népéneket Luther építet
te be tudatosan a litrugia rendjébe. 
Foglalkoznunk kell mégis a kérdés
sel: m iként lehetne megszabadítani a 
gyülekezeti éneklést elgépiesedésétől 
és jó értelemben a a mai zenei igé
nyekhez közelíteni?

5. Az egyik camberrai istentiszte
leten, éppen az elsőn, az őslakó maó- 
rik népi hagyományaiból merítettek 
elemeket az istentisztelet megkom- 
ponálásához: ősi közmondásokat, 
szertartások szimbólikus cselekmé
nyeit. Ez az egyház és népiség, egy
ház és kultúra kapcsolatának kérdé
sét veti fel mind liturgiái, mind -  tá- 
gabb értelemben vett -  dikóniai 
vonatkozásban. - 1 .  Az istenttisztelet

szempontjából az a kérdés, miként  
adaptálhat helyesen a liturgia népi  
eredetű szimbólumokat, egy adott  
nép, vagy egy adott kor által ki alaki-  
to tt szokásokat? Mennyiben szolgál-  
hatja a liturgia bizonyos pszihikus  
szükségletek kielégítését (pl. az af-  
riakiak mozgásigényét, a mediterrá-  
nők pompakedvelését, az északi né
pek bensőségességre törekvését)? A 
ma gyakorta hangoztatott „spiritua- 
litás” sokak számára a mai ember 
mélylélektanilag is indokolt pszihés 
igényeinek és elvárásainak tejesíté
sét jelenti. Ezt nem kell eleve kárhoz
tatnunk. Mégis, józanul kell tudomá
sul vennünk, hogy a csupán így értel
mezett spiritualitás számtalan 
aberráció forrása lehet. A Szentlélek 
jelenléte és m unkája nélkül elkerül
hetetlen a szünkretizmus, a „más lé
lek” uralom rajutása, egy krisztológi- 
á t mellőző pneumatológia. -  2. Diakó- 
niai szempontból a népegyház 
kérdése vetődik fel. Feladata-e az 
egyháznak a szolgálata területén élő 
nép identitásának őrzése? Hogyan 
kerülhetők el az ilyen szolgálatból 
eredő kísértések? Ezek a kérdések a 
keleteurópai kisebbségek körében ki
hívóanjelentkeznek. Az itteni egyhá
zak többnyire nemzetiséghez kötött 
népegyházak. Mi tulajdonképpen a 
népegyház, vagy a nép egyháza? Mik 
a fontosabb meghatározó elemei? A 
válaszadással -  bár más körülmé
nyek között -  mi is küszködünk. A 
tulajdonviszonyok rendezése kap
csán felvetődött „reprivatizáció” fo
galmával párhuzamosan porondra 
léphet -  és sok félreértést kelthet -  a 
„rekrisztianizálás” fogalma. Nem vé
letlenül mellőzik ezt a kifejezést a 
mai ökuménikus szóhasználatban és 
helyette Európa és az elvilágiasodott 
egyház újra-evangelizálásáról, Jtee- 
vangelisierung”-ról beszélnek. Akik 
ma az evangehzáció ügyét szolgálják, 
sokszor egybekötik szolgálatuk célját 
a népegyházi struk túra felszámolá
sával. Miként értendő ez? A népegy
ház feladása nem jelentheti-e olykor 
éppen a misszió feladását, vagy a 
misszió tartalm ának beszűkülését s 
ezzel együtt az egyház közéleti fele
lősségétől való menekvését? Milyen 
feladatok adódnak a  népegyház ko- 
molyanvételéből?

6. Két egymástól eltérő igehirdető 
példáját említi a camberrai beszámo
ló. M indkettőt értékeli és b írá ja  is. 
Elgondolkoztató. -  Arra a belátásra 
jutottam , hogy minden igazi igehir
dető karizmatikus. Karizmatikus -  
mihelyt engedelmesen rábízza magát 
a Szentlélek bátorító és fegyelmező 
vezetésére. Sajátos személyiséggé vá
lik. Természetes adottságait (fantázi
áját, logikáját, szuggesztivitását) nö
veli és tisztítja. Ezen túl egészen vá
ratlanul még sajátos adományokban 
is részesülhet.

7. Az istentisztelet a maga egészé
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ben igehirdetéssé válhat abban az 
esetben is, ha  nem szerepel benne 
felvett textus alapján ta rto tt igema
gyarázat, csupán ének, lekció, medi
táció, hitvallás, imádság. -  Kereszte
lés, űrvacsoraosztás alkalmával nem 
szükséges mindig -  formálisan -  tex
tust felveni és annak alapján beszél
ni. Kapcsolódhatunk magához a ká- 
zushoz. A tartalom  természetesen 
mindig igétől meghatározott. Esetleg 
befejezésül egy adott textushoz ju t
hatunk el, pl. a keresztelési emlék
lapra derülő igéhez.

8. Agendánk nagy érték! Nem le
hetünk érte eléggé hálásak! Gazdagí
tását pedagógiailag is megfontoltan 
olyan mértékben szolgálhatjuk, ami
lyen mértékben a gyülekezet hitének 
teherbíró képessége ezt megengedi. A 
feszességtől szabadulnunk kell! Elke
rülhetetlen némi liturgiái pluraliz
mus. Ez a pluralizmus azonban csak 
a hit egységében és az egymás iránti 
szeretet feltételével vállalható.

Benczúr László

Papné
konferencia
igehirdetése
Ézs 40.27-31
Egy együttlét atmoszféráját a nyi

tó áh ítat is befolyásolni tudja, ezért, a 
megtiszteltetésen túl, hogy -  kevésbé 
tapasztalt papnéként -  felkérést kap
tam e rövid igehirdetés m egtartására
-  megijedtem a feladattól.

Kérdés is ébredt bennem. Lehet-e 
feltételezni, hogy fáradtsággal, belső 
erőtlenséggel megterhelten gyűltünk 
itt össze a gimnáziuma épületében? S 
egyáltalán -  mi ez a  lankadtság? Mi 
ez az erőtlenség? Mibe fáradunk bele
-  mi papnék?

A jólismert történet -  amely 
szám talan változatban ugyan, de oly 
gyakran esik meg velünk lelkészfele
ségekkel - ,  jö tt segítségemre. Egyik 
nap csengettek. Zömök férfi állt a be
járatnál. A tisztelendő u ra t keresem -  
mondta ajtónyitásomra. Sajnos nincs 
itthon, h ittanórát ta r t  -  feleltem. 
Nem segíthetnék? Nem... nem!

Feltétlenül vele kell beszélnem. 
Bizonyára lelkibeszélgetésre jö tt -  
gondoltam magamban. Ezúttal azon
ban nem játszottam  ki az „adut”, 
hogy én is lelkész vagyok. Nem olyan 
fontos a dolog -  kezdte újra- Akkor 
mégiscsak segíteni tudok m agán -  
kaptam  a szón. Nem, majd inkább 
később visszajövök. M ár indult is, de 
féljem éppen ebben a percben buk
kant fel a lépcső aljában, bem utattam  
neki a férfit és szaladtam  is ki a kony
hába a dolgom után. De még hallot

tam  a  férfi hangját: „Tisztelendő úr, a 
templom renoválására hoztam ado
mányt.” Csendben vártam  a  konyhá
ban. Nem kellett sokáig. „Te Márta! 
Hol is tartod a nyugtatömböt? -  ” 
kiáltott ki féljem az irodából. Azután 
m agyarázatként hozzátette a férfi
nek: „Tudja, a feleségem szedi az ado
mányokat.”

Nem mindig adatik meg azonban 
ez az elégtétel. Hasonló esetek, gyüle
kezeti tagok meggondolatlan szavai, 
számtalanszor éreztetik velünk „pap
né” s így „másodrendű” voltunkat. 
Körülményeink emlékeztetnek hát
tér-szerepünkre. Hány keserű pilla
natra  lehetne emlékeznünk, amikor 
a  gyülekezet nem akarta  elismerni és 
felismerni szolgálatunkat, vagy szán
dékunkat félremagyarázta. Szuppli- 
kációs élményeimből sok tekintetet 
őrzök, ahogyan a vacsoraasztalnál 
ülünk és a lelkészfélj átható pillan
tással inti le a feleségét. Maradjon 
csendben! Hisz a gyülekezet ügyei
ben nyilatkozni, ő a pap, az egyedül 
illetékes. S közben mindannyian tud
juk, hogy há tté r nélkül -  a  harcos 
elveszett.

De nehéz ez a színfalak mögötti 
szolgálat. Gyakran szakadhat ránk  a 
keserűség, hogy el van rejtve sorsunk 
az emberek előtt. S sokszor még a 
féljünk, a házastársunk előtt is. Ezt 
a csüggedést tudja azután a nagy el
lenség kihasználni. Elhiteti velünk, 
hogy Isten számára sem vagyunk 
fontosak. Az elkeseredés pillanatá
ban, valóban úgy érezzük, ahogyan 
Izrael népe a fogságban: Rejtve van 
sorsom az Ú r előtt, nem kerül ügyem 
Isten elé! Hiszen nem igazolta őket 
ott az Isten. Nem adott jeleket. Jogo
san csúfolhatta a bálványszobrok 
előtt leboruló pogány nép őket: elfe
ledkezett rólatok istenetek. Nem fog
lalkozik veletek. Nem m utatja meg 
hatalm át. H át milyen Isten az, aki 
nem ad jeleket?!

A jel pedig ott volt, csak ők nem 
vették észre. Kijelölt szakaszunk 
előtt egy verssel Ezsaiás próféta így 
kéri a népet: Tekintsetek föl a m agas
ba, és nézzétek: ki terem tette az ott 
lévőket? -  O tt ragyogtak felettük a 
csillagok, Isten hatalm a és gondosko
dása jeleként. És bizonyságot tettek 
arról, hogy a pogányok által isten
ként tisztelt égitestek, nem mások, 
m int teremtmények. Isten az ú r feletr 
tűk.

Valami másról is beszélnek azon
ban a csillagok. így olvastam: néven 
szólítja mindnyájukat. -  Egy angol 
csillagász, Jeans azt mondta: -  h a  a 
világűrben lévő égitestek számát 
meg akarnánk becsülni, akkor a por
szemekhez kellene őket hasonlíta
nunk. S körülbelül annyi porszem 
telne ki belőlük, hogy Anglia területét 
fél méternyi vastagon beteríthetnénk 
velük.” S az Ú r név szerint ismeri 
őket! Hát, hogyne ismerne akkor név

szerint minket is. Dehogy is van el
rejtve a sorsunk előle. Tekintsünk fel 
az égre! Hogy lehetünk ilyen kétke
dők? Ha a csillagokat is számontart- 
ja , épp reánk ne lenne gondja? Reánk 
ne figyelne?

Tolsztoj, Háború és béke című re
gényében Andrej herceg, amikor az 
aussterlitzi csatatéren vérben fagyva 
fekszik, feltekint az égre. Ilyen gon
dolatok fogalmazódnak meg benne: 
Milyen csendesen, nyugodtan, ünne
pélyesen, egészen másképp úsznak a 
felhők ezen a  végtelen magas égen... 
Hogy nem láttam  meg én azelőtt ezt 
a magas eget? De boldog vagyok, 
hogy végre megismerhetem. Igen! Hi
úság minden és csalás. Csak ez a vég
telen ég nem az. Nincs is, nincs is 
kívüle semmi.

Kedves Papné Testvéreim! Azt hi
szem, gyakrabban kellene feltekinte
nünk a magasba. A mai alkalom -  
ilyen. Miközben egymással beszélget
tünk az elvárásokról, sajátunkról, a 
gyülekezeteinkéről -  közben Isten 
szólít meg és formál minket alkalmas 
eszközeivé.

Fölemeli tekintetünket a magas
ba, hogy lássuk meg hatalm át és lás
suk meg irgalmát. S végre higgyük el, 
hogy bármennyire porszemnek is 
érezzük magunkat, bármennyire 
háttérben is állunk -  mégis, fontosak 
vagyunk a számára. Ha ebben bí
zunk, átéljük, amiről Ézsaiás beszél: 
Erőt ad a  megfáradtnak, és az erőt
lent nagyon erőssé teszi. -  Adja Isten, 
hogy szárnyalni tudjunk és szárnyal
hassanak azok is, akiket reánk bízott 
az Isten.

Brebovszkyné, Pintér M árta

Katechetikai 
konferencia 91
Gyenesdiás, június 17-20.
Harm adik volt a katechetikai 

konferenciák sorában az idei. Sürge
tő szükség volt arra, hogy a tanévet 
éppen csak befejezve szembenézzünk 
% felmerülő kérdések sokaságával. 
Őszintén be kell látnunk, hogy rend
szerváltás nyomán visszakapott sok
féle lehetőség közül az egyház tanítói 
m unkája az a  terület, ahol leginkább 
érezzük felkészületlenségünket. Kö
zülünk nem mindenki végezhetett 
rendszeres katechetikai munkát, is
kolai hitoktatás pedig csak nagyon 
kevesek „kiváltsága” volt.

A ránkzúduló feladatok, a kihívá
sok sokasága soraink rendezésére, a 
kérdések őszinte átgondolására, az 
elvégzendő m unkák egyeztetésére, 
megtervezésére kell, hogy ösztönöz
zenek bennünket.

Biztató volt a résztvevők aránya: 
a harmincöt résztvevőből huszan vol-
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tunk lelkészek, tizenöten pedig hitok
tatók, akik mögött m ár egy két évi 
m unka és tapasztalat van a hitokta
tás területén.

Átgondolt, jól megtervezett, prob
léma-orientált volt a konferencia te
matikája. A „Mire jó?” témafelvetés 
segített bennünket abban, hogy kész 
válaszok elfogadása helyett őszintén 
végiggondoljuk: mire jó a tanítói 
m unkában a tudás, a  módszer az eti
ka, a pedagógia, miben segít bennün
ket az egyháztörténet. Számolunk-e 
azzal, hogy akikkel m unkánk során 
:alálkozunk, azoknál m ár régen hiá
nyoznak a mindenki szám ára érvé
nyes evidenciák.

A remekbeszabott előadások nem 
csupán tudásunkat gyarapították, 
hanem  segítettek bennünket egy-egy 
kérdés továbbgondolásában, és 
őszinte, élénk beszélgetéseket indí
tottak el. (Nagyon remélem, hogy az 
előadások egyike-másika a Lelki- 
pásztor hasábjain is napvilágot lát 
majd.)

Mi az, amire eljutottunk ezen a
konferencián?
Szükség van folyamatos képzésre, 

tanításra a hitoktatók számára.
De ugyanilyen szükség van rend

szeres, évenkénti katechetikai konfe
renciákra, ahol teológiai továbbkép
zés folyik. Ezeknek a tanév lezárása 
u tán  m eghatározott ideje legyen, 
hogy mindenki számoljon vele és sza
baddá tu dja tenni m agát erre az idő
re. A konferencia programját is jó elő
re kell közölni, hogy fel tudjunk ké
szülni.

Fontos, hogy a konferencián lel
készek és tanítók is megfelelő arány
ban vegyenek részt, m ert eredmé
nyes m unka csak együttes probléma- 
felvetés, tapasztalatcsere nyomán 
várható, képzelhető el.

A konferenciák közötti időszak
ban egy-egy csoport részfeladatok el
végzésén dolgozzon. Ilyen a tanterv- 
összeállítás, hittankönyv írás, hasz
nálható kézikönyvek elkészítése, 
m int például egy egyháztörténeti pél
datár.

Szükségünk van mások tapasz
talatára, elért eredményeire. Ezért 
ne féljünk attól, hogy jól használható 
külföldi anyagot átvegyünk, lefordít
sunk, közkinccsé tegyünk. Legyenek 
olyan m unkatársak, akik nyelvtudá
súikat ilyen anyagok felkutatására és 
lefordítására hasznosítják.

Próbáltuk megtervezni a jövő évi 
konferecia tém áját is. A legtöbbször 
előkerülő kérdés evangélikus identi
tásunkkal volt kapcsolatban. Ismer
jük  ez igazán lutheri örökségünket, 
mennyiben határozza ez meg hitok
tatói m unkánkat, hogyan állunk az 
ökumenével, a m ás felekeztek részé
ről történt kihívásokkal szemben Jó 
lenne ezt az egész tém akört annak 
minden vonzásával egyszer őszintén

átgondolni, s tanítói m unkánk szá
m ára gyümölcsöztetni.

Adósok m aradtunk az elmúlt esz
tendő kiértékelésével, mérlegkészí
téssel. Kár, hogy erre m ár nem futot
ta  az időből. Fontos lett volna!

Mégis sok haszonnal járt, sok ál
dást nyertünk a néhány nap alatt, s 
biztos vagyok benne, hogy kiki végig
gondolva újra ezt a pár napot, elké
szítette a maga számára a mérleget.

Keveháziné Czégényi Klára

A katechézis mai 
kérdései
Dolgozat a Lelkész! 
Munkaközösség 
értekezletére 
1991. május
A katechézis, tanítás, hitoktatás 

az egyház Jézustól kapott küldetése, 
ősrégi „munkaága”. Tudjuk, hogy a 
missziói parancs nemcsak az aposto
loknak szólt, hanem mindenkinek, 
akit megérintett az evangélium. 
Azonban fokozott felelősséget hor
doznak azok, akik az egyháztól külön 
küldést kaptak a tanításra.

Az előadás címe alapján e régi, 
ismerős m unkaágnak mai kérdéseit 
kellene megfogalmaznunk. A teljes
ség igénye nélkül próbálom ezt meg
tenni olyan módon, hogy hitoktatá
sunk mai helyzetéről adok képet.

1. Gondolkodásra serkentő 
változások
Mindnyájunk tapasztalata, hogy 

a megváltozott körülmények széle
sebb tere t nyitnak a hitoktatás előtt. 
Ez a m unka m a m ár nem csupán 
szűkre szabott gyülekezeti keretek 
között történhet. A legnyilvánvalóbb 
változás, hogy iskolák, és egyéb in
tézmények táru ltak  ki előttünk, kor
lá tlan ab b á  állnak rendelkezésünkre 
a tömegkommunikáció eszközök is.

Ezzel összefüggésben egyik alap
kérdésünk, hogy hol van az elsődle
ges helye a hitoktatásnak? Számom
ra  egyértelmű a felelet: a  gyüleke
zetben. Ez a válasz nincs ellentétben 
az egyház missziói küldetésével. Csu
pán félreérthetetlenné teszi azt a 
tényt, hogy az egyház, a gyülekezet 
az a közösség, ahol az evangélium 
különösképpen is hirdettetik. Jézus 
szándéka szerint ebbe a közösségbe 
is hívogat, amikor a vele való kapcso
latot kínálja nekünk. Számomra a 
hitoktatás elképzelhetetlen gyüleke
zeti háttér nélkül.

Vajon egyértelműen jó-e, ha a hit
tan  a gyermekek számára a tananya
gok sokasága közé sorolódik? Vajon 
ők mekkora lelkesedéssel nyújtják

meg iskolai tartózkodásuk idejét? Hi-  
szen az iskola ma még nem az a hely  
(sajnos) ahol szívesen maradnak, hi- 
szén túlterhelésük megtestesítője, és  
a teljesítménycentrikusság riasztó  
intézménye.

Nem azt képviselem ezzel, hogy  
eleve mondjunk le arról a lehetőség- 
ről, hogy iskolai hitoktatást is végez- 
hetünk. A szülők bizonnyal a család  
életének szervezési nehézségei miatt  
is szívesen veszik, ha nem nekik kell  
máshová küldeniük vagy kísérniük  
gyermekeiket. Persze számomra az is 
kérdés, hogy olyan „szolgáltatássá” 
kell-e tennünk a  hitoktatást, amely  
nem igényel semmi áldozatot a csa
ládtól? Mennyi mindeme képesek a 
családok a nyelvórákért vagy a sport
körökért!

Vidéken, szórványhelyzetben a 
körzeti iskolák esetében a lelkész 
szám ára is könyebbség, ha egy he
lyen érhetők el a gyerekek. Arról 
azonban nem szabad lemondanunk, 
hogy a fiataloknak a gyülekezet kö
zössége ismerős legyen, sőt otthonuk
ká váljon. Fokozott felelősségünk, 
hogy u ta t készítsünk gyermekeink 
számára a gyülekezetig.

2. Az iskolák kihívásai
Megnyíltak előttünk az iskolák... 

ezt a lépést a társadalom oldaláról 
egy „kórkép” felvázolásával teszik in
dokolttá. A fiatal nemzedék szellemi, 
lelki veszteségeire hívják fel a figyel
met, amelyet be kellene tölteni. Elve
szett erkölcsi, etikai tartásunkat kel
lene megtalálnunk a régi keresztyén 
értékek felfedése közben. Csonkává 
lett műveltségünk és tájékozottsá
gunk amikor megfeledkeztünk a ke- 
resztyénség kultúrtörténeti jelentő
ségéről. A megtartó közösségek hiá
nyától szenvedők valamit remélnek 
még az egyháztól.

A kórképben vázoltak sokak szá
m ára lesznek döntő érvvé, indítékká 
ahhoz, hogy keressék a hitoktatás al
kalmait. Naponta megfogalmazzák 
nekünk: „ott biztosan nem hall 
rosszat a gyerek; addig sem az utcán 
kóborol. Azt akarom, hogy tisztessé
ges ember legyen; a sóját életem 
csődjét nem szeretném a gyerme
kemnél viszontlátni”. Félő, hogy mint 
egy hatásos gyógyszertől, úgy remé
lik a szélesebb körű hitoktatástól az 
egyéni, közösségi, társadalm i beteg
ségek gyógyulását. Kérdés, hogy 
elégséges alap-e az eredményes hit
oktatáshoz a kétségbeesés és a társa
dalmi kiábrándultság?

Jól kellene látnunk, hogy a ke- 
resztyénség elsősorban nem etika 
vagy erkölcstan. Mindenek előtt ele
ven, bizalommal teli kötődés Jézus 
Krisztushoz, aki számunkra felelet, 
ú t minden evilági kérdésünkben is. A 
mi küldetésünket tehát sohasem a 
társadalm i igény teszi indokolttá. Jé 
zus parancsa kötelez, amely függet
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len az idők szavától. M unkánknak az 
adhat szilárd alapot, hogy Jézusban 
valóban választ kaptunk az emberi 
lét és élet legnagyobb és végső kérdé
seire

Új helyzet, hogy az egyház ismét 
létesít iskolákat, hivatkozva ősi isko
lafenntartó tradíciójára. A Lelkipász
tor 1990/4. számában olvashatjuk a 
Fasori Gimnázium hitoktatóinak 
gondolatait. Mindnyájuk szavából ki
tűnik, hogy a fiatalok között a lel
késznek nem csupán óraadó, hitokta
tó pedagógusként kell helytállnia, 
hanem lelkigondozókként is. Nem 
nagy szegénységünk-e a most m ár 
harmadik éve tartó  szükségmegol
dás? Nem érdemelné-e meg a sok 
gyülekezetnél nagyobb létszámú 
gimnáziumi fiatalság a főállású hit
oktatót? Tudva azt is, hogy az iskola, 
a gimnázium nem pótolhatja a tanuló 
számára a gyülekezetet, és a hitokta
tó sem az otthoni lelkészt.

Ezért fokozottan hangsúlyos kér
dés, hogy rendelkeznek-e, fognak-e 
rendelkezni az iskolák gyülekezeti 
háttérrel? Nem csupán az anyagi bá
zis megteremtése m iatt, hanem  sok
kal inkább az együttélés, az otthoniét 
lehetősége m ia tt

3. Van-e könnyen elérhető
kapcsolópont?
A kor „kihívásai” között nem sza

bad megfeledkeznünk arról, hogy fia
taljaink, de a középnemzedék számá
ra sem feltétlen, fenntartás nélküli 
érték a keresztyénség. Többségükben 
már nem rendelkeznek tradicionális 
egyházi háttérrel, kötődéssel, ismere
tekkel. Ennélfogva a hitoktatás szá
m ára nincs könnyen elérhető kapcso
lópont.

A hitoktató-lelkésztől egyre koc
kázatosabb dolog, ha  az igehirdetői 
rutinjára támaszkodik elsősorban. 
Egyre nagyobb erőfeszítést igényel 
elhagynunk az egyházi zsargont, ki
lépnünk a biblikusságunk keretei kö
zül, s a mai kérdések, problémák felől 
közelíteni a jézusi válaszokhoz.

Az útkeresésünk közben sok 
olyan eszközzel kell megbarátkoz
nunk, amelyet eddig esetleg sohasem 
használtunk. Előfordulhat, hogy sa
já t ízlésünket, értékeinket kell átme
netileg háttérbe szorítanunk ahhoz, 
hogy megközelíthessük a fiatalokat, 
hogy szótérthessünk velük.

Ezen a területen különösen is 
nyomasztó felkészületlenségünk, le
m aradásunk, eszköztelenségünk. 
Lelkészképzésünkből évek óta hiány
zik a pedagógia, pszichológia, kate- 
chetikai módszertan alapos oktatása. 
Nem képeztünk ki időben laikusokat, 
akik a lelkészek segítőtársai lehetné
nek a megsokszorozódott feladatok 
között. Nem készültünk időben tan 
könyvekkel, tantervekkel, szemlélte
tő eszközökkel a szélesebb körű hit
oktatásra. Persze mindez gyülekezeti

keretek között is nyomorúságunk.
Meggyőződésem, hogy fiatalok 

között egyre kevésbé „versenyképes” 
a puszta szó, olyan evangélizálni aka
ró áradatban élnek. Ugyanakkor rop
pant érzékenyen figyelnek az átütő 
személyiségek példájára, a hitüket 
vonzóéul élő közösségekre. Sok eset
ben a hasznos, emberies tevékenysé
geken keresztül könnyebben épül híd 
a szekularizált fiatalság felé, mint  a 
szón keresztül.

Azonban éreznünk kell a tanítás, 
oktatás roppant felelősségét is, éppen 
a keresztyén és egyéb vallásos közös
ségek szélsőséges „kínálata” miatt. A 
fiatalokat gyökértelenségük, tájéko
zatlanságuk, lázas keresésük teszi 
nagyon veszélyeztetetté ebben a sod
rásban. Különös hangsúlyt fektetnék 
a gimnazista és egyetemi korosztály 
tájékoztatására, és a „tananyagból” 
semmiképpen sem hagynám ki a a 
keleti vallások ismertetését.

4. És a felnőttek hitoktatása?
Mindannyiunk számára ismerős 

templomaink képe: a padokból hiány
zik a középgeneráció, és a fiatal fel
nőttek korosztálya. Az eddigi gyakor
lat megfordult: nem a szülőkön ke
resztül érjük el a gyerekeket, hanem 
sok esetben a gyerekeken keresztül a 
szülőket. Óriási érték, ha a szülő 
gyermeke érdeklődése m iatt maga is 
érdeklődni és keresni kezd. Sajnos, 
hogy az 6 kezükbe sem tudunk adni 
semmit, ami segíthetné tájékozódá
sukat, vajon mennyi energiánk van 
az érdeklődő, kereső felnőttek számá
ra  speciális oktatás-beszélgetés szer
vezésére?

Ezzel összefüggésben felül kelle
ne vizsgálnunk konfirmációi oktatá
sunk kialakult gyakorlatát. Éppen 
abban a korban „fejezzük be” a hitok
ta tást gyermekeinknél, amikor a leg
több kénlésük, leglázasabb útkeresé
sük van, és a legproblémásabb fejlő
dési szakaszba érnek. Éppen akkor 
„konfirmálnak ki” a gyülekezetből, 
amikor talán a legnagyobb szüksé
gük lenne a toleráns, hordozó, ú tm u
tató közösségre. (Kérdés persze, hogy 
mennyire befogadók gyüleke
zeteink.)

Nem volna-e célszerű az első úr- 
vacsorázás alkalm át elválasztani a 
konfirmációtól, s az utóbbit amennyi
re csak lehet kitolni a tizenévek végé
ig. Ezzel azt is elérhetnénk h ogy egy 
érettségiző fiatal keresztyén ismere
tei és műveltsége azonos szintű le
hessen egyéb területen igényelt és el
ért műveltségével.

Ennél is fontosabb, hogy a tudato
sabb vállalást és döntést egy hosz- 
szabb érlelődési szakasz segíthesse 
elő.

Bizonnyal számtalan kérdésünk 
lenne még a témával kapcsolatban. 
Végezetül egy utolsó megjegyzés: 
nem szabad azt sem figyelmen kívül

hagynunk, hogy az átmeneti helyzet
ben a kialakulatlanság sokféle ké
nyelmetlenségét is el kell hordoz
nunk. Most, az „átmenetiség” izgal
mas kérdése, hogy mekkora 
áldozatot képesek vállani mindazok, 
-  túlterhelt családok és túlterhelt lel
készek ill. laikus munkások — akik
nek meggyőződésük, hogy ezt a mun
kát fokozott felelősséggel végezniük 
kell. S megkapják-e ehhez a szüksé
ges segítséget egyháztól, egyéb intéz
ményektől, környezetüktől?

Győr, 1991. május 10.

Cserhátiné Szabó Izabella 
lelkész

Lelkésznevelő 
Intézet vagy 
Teológus Otthon?
-  Szolgálatom a 
teológusok között -
A lelkészi karban sokakat érde

kel, mi folyik a Teológus Otthon falai 
között?

Gyülekezeti lelkésznek készül
tem, nem „többnek”. Vallom, hogy 
egyházunk legmagasabb posztja a 
szószék, minden szószék, akár hatal
mas templomban áll, akár egy szór
ványistentiszteletnek fedelet nyújtó 
családi otthon konyhájának sarka is 
az. Soha sem gondoltam arra, hogy 
„igazgató” legyek vagy akár a teoló
gusok lelkésze.

A hívásnak azonban nem tudtam  
végleg ellenállni. S ebben elsősorban 
nem egyházunk hivatalosainak, a 
Teológiai Tanári Karának, mégcsak 
nem is néhány ismerős teológusnak a 
véleménye volt a döntő, hanem régi 
barátoknak, lelkész- és nem-lelkész- 
testvéreknek bíztatása és imádsága, 
akik lelkiismeretemre terhelték ezt 
az ügyet.

Barátaim nál és „ellenségeimnél” 
(NB! én senkit sem tartok annak) job
ban ismerem képességeim és kép
zettségem korlá tá it Alkalmatlansá
gomat be is vallottam beköszöntő ige
hirdetésemben (1 Kor 2,1-5 alapján, 
„Kopottas tarisznya, gazdag tarta
lommal, elkötelező érvénnyel”). Ez a 
véleményem a csaknem lezajlott tan
év során nem is sokat változott. 
Visszatekintve az elmúlt hónapokra, 
mentségemre szolgáljon azonban az, 
hogy az I. félévben főállású gondnok 
hfjján tengernyi feladat háru lt rám 
az épület garanciális hibáinak javít
tatása, a felszerelés hiányosságainak 
pótlása m iatt, a II. félévben pedig a 
környezet kialakítása -  parkosítás, a 
sportpálya -  jelentett mértéken felüli 
„opus alienumot”.

Intézetünk -  Teológus Otthon.
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Nemcsak azért, m ert hivatalosan is 
ez a neve. Amikor az ősz folyamán az 
ifjúság önkéntes jelentkezőivel 
együtt estéken keresztül átbeszéltük 
s kialakítottuk a m a érvényes (há
zirendet, egyhangú véleményünk 
volt, hogy ez a név a helyes s minden
képpen megtartandó. Az otthonrend 
így fogalmaz: „az Evangélikus Teoló
gus Otthon az Evangélikus Hittudo
mányi Egyetem hallgatóinak ottho
na...”

A Teológus Otthon falai között 
minden lakó kötelessége a családias 
közösség kialakítása. Családias lehet 
az élet azért, m ert ha  közel százan 
vagyunk is, mindenki ismerheti, sze
retheti, segítheti a  m ásikat, m int egy 
egymást ismerő-szerető-segítő család 
tagja. Családias, tehát bensőséges és 
m eghitt közösség részben pótolja a 
többségnek nyilván hiányzó távoli 
otthont, s m ásrészt m intát is ad a 
majdani gyülekezet szám ára is. S 
ugyanakkor az Otthon lakói közössé
get is alkotnak a  szó újtestám entum i 
értelmében: akkor van közösségünk 
egymással, ha közösségünk van -  kü- 
lön-külön is -  Krisztussal. Az egyház 
a Krisztus teste, s ezen belül a  teoló
gusok gyülekezete is annak egy ré
sze, de a teljesség örömének és szán
dékának átélésével. S bármennyire is 
igaz, hogy a teológusok ugyanarra a 
szolgálatra készülnek, egymástól 
mégis különböznek. Éppen ezért 
szorulnak egymásra. A közöttük szét
osztott kegyelmi ajándékok is külön
böznek egymástól, de a legfontosabb 
kegyelmi ajándék mindenki számára 
kapható és nélkülözhetetlen, s ez a 
szeretet...

Ezt a közösséget m unkálni és épí
teni -  ez a feladatom. Ezért nem aka
rok igazgatni, „igazgató” lenni (legfel
jebb kifelé, egyházon kívüli vállala
tok, intézmények felé hivatalos 
ügyekben, de hónapok óta egyházon 
belüli levelezésekben is az „otthon
lelkész” megjelölést használom), há
zon belül az otthon egyik lakója, a 
teológusok idősebb testvére vagyok, 
esetleg az Otthonban élő család feje 
azzal a megszorítással, hogy az asz
talfőn Jézus ül, s azzal, hogy a keresz
tyén házirend szerint a családfőnek 
elsősorban nem jogai, de kötelességei 
vannak (V.ö. E f 6,4). Ennek az igének 
az alapján figyelmeztet Luther en
gem is: „Tudja meg tehát mindenki, 
hogy köteles gyermekeit mindenek 
előtt Isten félelmére és ismeretére ne
velni, ha pedig alkalm asak rá, isko
láztatni és tanítani, hogy használha
tók legyenek ott, ahol szükség van 
r*juk...” (NK 604,174).

A nevelés célja („használhatók le
gyenek...”) és iránya („Isten félelme 
és ismerete”) tehát világos, de lehet-e 
egyáltalán nevelni m anapság s ho
gyan? Erre nézve saját tapasz
talataim on túl jól eligazít annak az 
amerikai felmérésnek az eredménye,

melyet felsőtagozatos ill. középisko
lás fiatalok között végeztek. A felmé
rés alapján a szülők és gyermekek 
kapcsolatának 7 típusát különböztet
ték meg:

1. Az autokratikus vagy egyedu
ralmon alapuló típus nem engedi 
meg, hogy a nevelt a s^ját nézeteit 
kinyilvánítsa, hanem kezdeményező
készségét elnyomja, s a rá  vonatkozó 
kérdések önálló eldöntésére irányuló 
törekvéseit megakadályozza.

2. Az autoriter vagy tekintélyelvű 
típus lehetővé teszi a serdülőnek, 
hogy részt vegyen az őt illető problé
m ák megvitatásában, de a szülők 
döntenek saját elveiknek és elgondo
lásaiknak megfelelően.

3. A demokratikus típus azt jelen
ti, hogy a serdülő azon kívül, hogy 
részt vesz a szám ára fontos kérdések 
megvitatásában, ő maga hozhat dön
tést is, de a végleges döntést rend
szerint a szülők fogalmazzák meg 
vagy hagyják jóvá.

4. Az egalitárius vagy egyenlőség 
elvű típusra a minimális szerepelkü
lönítés jellemző: a serdülő és a szülei 
egyenlő mértékben vesznek részt a 
serdülőt érintő döntések meghozata
lában.

5. Apraemissziv vagy engedékeny 
típus azt jelenti, hogy a serdülőnek 
nagyobb befolyása van az őt illető 
döntésekben m int a szüleinek.

6. A liberális típus még nagyobb 
autonómiát biztosít a serdülőnek: 
döntései meghozatalában figyelembe 
veheti a szülők kívánságait, de mel
lőzheti is azokat

7. Az ignoráló vagy elhanyagoló 
típus azt jelenti, hogy a szülők egyál
talán nem avatkoznak be a serdülő 
ügyeibe, viselkedésének irányítását 
teljesen elhanyagolják. (I. Sz. Kon: Az 
ifjú helyzete a családban, In: Az ifjú
kor pszichológiája, Bp.1979.).

Mindezekből a felsorolt típusok
ból az Otthonon belüli, a közösséget 
érintő kérdésekben számomra -  s re
mélem, hogy a benn lakó teológusok 
szám ára is a középső, a 4. típus a 
követendő. Egyenlőség elvű kapcso
la t m ár azért is helyes, m ert a „neve
lendő” és a „nevelő” egyformán kegye
lemre szoruló bűnös a szent Isten 
előtt és ugyancsak egyformán megke
gyelmezett és megváltott Krisztus ér
deméért.

Persze adódhat és adódik is fe
szültség abból a tényből, hogy az O tt
hon lakók m ár nem serdülők, hanem 
felnőtt emberek, 18-24 éves egyetemi 
polgárok, akik meg vannak győződve 
arról, hogy nevelésük befejeződött, s 
a legkisebb kötöttséget is az éppen 
letűnő társadalm i berendezkedés 
csökevényének érzik. Nem tudják, 
hogy a későbbi házasságukban az Is
ten ne velőiskoláj ába kerülnek, s nem 
tudják, hogy pl. majdan kamaszodó 
gyermekeik és a valamennyire is ak
tív presbitériumok is nevelni fogják

őket. (A jó pap holtig nevelődik...?)
Nehezen veszik tudomásul, hogy 

az egyház szolgálata -  az egyházban 
szolgálók közössége -  ha  nem is kato
nai szigort, de más világi közösségek
hez képest nagyobb fegyelmet köve
tel meg tagjaitól. (A fegyelem szó 
Ef.4,6-ban is szerepel!) S a fegyelmet, 
a közösséghez és a közösség érdekei
hez való alkalmazkodást, a magam 
érdekeinek a közösség érdekei alá he
lyezését tanulnunk kell mindnyá
junknak.

Mindazonáltal ezt a nevelést nem 
letorkolással és dohogással, nem ka
szárnyái szigorral és megtorlással 
képzelem el (és gyakorolom), de kizá
rólag csendes szóval és következetes 
önfegyelemmel. Legfőképpen: hiszek 
az igehirdetés jellemformóló erejé
ben, a közös úrvacsorázás áldásában. 
Hiszek a közösség megtartó erejében, 
s a kölcsönös kiengesztelődés semmi
vel sem pótolható lehetőségében.

Részleteiben úgy látom, hogy a 
Tfeológus Otthonban szorosabb kere
tek és élesebb határok között kell 
folytatnom mindazt, am it 31 évi lel- 
készi szolgálatom idején gyakorol
tam: az igehirdetést és a tanítást, a 
liturgiát és a pásztori szolgálatot, va
lam int a (lelkészi) hivatal vezetését.

Mint igehirdető -  hetente a nagy
könyörgésen, vizsgaidőszakban min
den munkanapon este, alkalmilag 
bibliakörökben, igehirdetési előké
szítőkben -  a megfeszített és feltá
m adt Krisztust hirdetem. Beköszön
tő igehirdetésemben így foglaltam 
össze ennek néhány vonását:

1. „. ..mindig az Isten hozza meg az 
áldozatot, teszi meg a döntő lépést. 
Őt nem lehet kikerülni sem, megelőz
ni sem...”

2 „...Jézus áldozata mindnyájunk
nak elegendő. Ő törli el m últunkat 
áldozatával. Oda kell viszont állnunk 
eléje önvizsgálattal és bűnbánattal... 
Éppen ezért közöttetek nem akarok 
tilalomfa, ügyész, erkölcscsősz vagy 
bíró lenni. Sokkal inkább az idősebb 
testvér, aki m ár já r t  a kereszt alatt. 
Melyünk hát oda együtt...”

(3) „...Krisztus keresztje segít el
hordozni és rendezni közös dolgain
kat. Ő rombolja le azokat a válaszfa
lakat, melyek kegyességünk, teoló
giai vagy politikai látásunk m iatt 
elválasztanak. Hiszem és hirdetem, 
hogy ott a kereszt alatt az ellenség 
ellenféllé szelídül, a veszekedés né
zeteltéréssé csendesedik. A szeretet 
ereje tisztességesen folytatott eszme
cserévé változtatja a háborúságokat, 
elfelejetünk ítélkezni, egymásra cím
kéket ragasztani...”

Mint tanító, természetesen nem 
avatkozom bele a „szomszédvár” dol
gába, a tan ítás elsősorban a pro
fesszorok dolga. Alkalmi beszélgeté
sekben és vitákban viszont szeret
ném mindig képviselni a 
biblikus-hitvallásos evangéliumi
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evangélikus alapot Szeretném meg
mutatni és biztosítani a helyes vita
kultúrát: vegyük komolyan a másik 
fél álláspontját, igyekezzünk azt 
megérteni, ezután érvekkel próbál
juk cáfolni, tételt állítva tétellel, érve
ket érvekkel szemben..., s kerüljük el 
az azonnali megbélyegzést, alaptalan 
Ítéletalkotást, a címkézést... A teljes 
igazság egyedül az Isten sajátja, s övé 
az ítélet is!

Feladatom ezen belül a reggeli és 
az esti áhítatok elkészülése melletti 
bábáskodás, azok előzetes vagy utó
lagos „bírálata”. Természetesen 
mindnyájunkon van igazítani és csi- 
szolnivaló. Teológus-korban ez még 
időben tö rténhet A külső megjelenés, 
esetleges modorosságok kijavításán 
túl természetesen elsősorban a tex
tusszerűség, az alapige nyelvi megér
tésének hasznára szeretnék figyel
meztetni. Ezen túl szeretnék igényes
séget követelni pl. a szép magyar 
beszéd, a korszerű illusztrációk hasz
nálatában s abban, hogy a szöveg ne 
csak egy csoport szám ára érthető ká- 
naáni nyelven hangozzék.

Mint liturgus a lutheri hagyomá
nyok és az énekeskönyvünk nyújtot
ta széles skálájú lehetőségek hasz
nálatát szorgalmazom s biztatok 
mindenkit eredeti, új megoldások ki
próbálására is.

Minden hallgatónak felajánlom 
lelkipásztori szolgálatomat is tolako
dás nélkül, tapintatos szeretettel. 
Számolok visszautasítással is. Lehe
tőséget kívánok nyújtani beszélgetés
re, közös imádságra, magángyónásra 
is. Ide tartozik az, hogy nincsenek 
beépített embereim, hírhozóim. Ezzel 
ugyan kockáztatom azt, hogy egyes 
eseményekről nem szerzek előre in
formációt. Pletykaszinten senkiről 
háta  mögött nem beszélgetek. A m a
gánbeszélgetéseken szerzett tapasz
talataim at gyónási titokként keze
lem.

Mint hivatalvezető tudom, hogy 
Isten a rend Istene is. Törekszem el
sősorban a szupplikációkkal kapcso
latos adminisztrációk pontosságára. 
Az adminisztráció -  am int a nevében 
is van -  a minis téri um Verbi Divini 
adaléka, szolgálatunk előzetesen tör
ténő elrendezése és utólagos rögzíté
se. A szolgálat része te h á t Célja nem 
öncélú statisztika, nem öndícsérő je
lentések készítése, hanem az, hogy 
Isten országában minden jó rendben 
és ékesen törtéi\jék. A mai szolgálat 
pontos adm inisztrálása elősegíti a 
holnapi eredm ényét Szeretném a 
teológusokat is jól felkészíteni a gyü
lekezeti adminisztrációra.

Néhány befejező megjegyzés
A mai ifjúság sok pozitívumát lá

tom. Sokoldalúak, talpraesettek. A 
legtöbbnek számos nemzetközi ta 
pasztalata is van. Félelem nélkül él
nek, tekintélyektől függetlenek, sza

badon formálnak véleményt.
Akadnak negatívumok is. Sokan 

hiszik azt, hogy az idősebbek tapasz
talataira m ár nincs szükségük. Egy
m ásra sem figyelnek eléggé, pl. egy
m ás igeszolgálatára. Pedig meg kel
lene próbálniuk -  a jelenleginél 
jobban -  megbecsülni társuk  teljesít
ményét és megpróbálni abból „mes
terségbeli” tapasztalatokat és tanul
ságokat leszűrni.

Végül abban sem vagyok biztos, 
hogy a budapesti élet lehetőségeiből, 
a széles skálájú túlkínálatból mindig 
a legjobbat választják. Nem minden
ki kapcsolódott bele pl. 1-1 budapesti 
gyülekezet (ifjúsági) életébe... Nem 
jáiják  végig tudatosan a pesti-budai 
templomokat, hogy a legkülönbözőbb 
igehirdetőket meghallgathassák. S 
az sem biztos, hogy a kulturális kíná
latból a legjobbat válaszfják...

Amiben megrestülök, az az értük 
elmondott imádság. Ezért is rá  va
gyunk szorulva minden lelkésztest- 
vém ek a Teológus Otthonért elmon
dott imádságára. Ezt kifejezetten ké
rem is.

Zászkaliczky Pál

A cimbalom 
szerepe az 
egyházi zenében
Egy-egy templomi koncertem al

kalmával felvetődik a megdöbbent 
kérdés; cimbalomkoncert templom- 
bán?? A felelet a leghatározottabb 
igen. Azonban ha a kérdést részlete
sen meg akarjuk válaszolni bele kell 
pillantanunk a történelem távlatai
ba. A cimbalmot megtaláljuk m ár a 
legősibb civilizációkban is, termé
szetesen nem a m a ismert trapéz ala
kú, lábakkal és pedállal ellátott for
májában, hanem jóval kisebb, egy
szerűbb formákban .A cimbalom egy 
kiterjedt hangszercsalád legfejlet
tebb formája.

E család tagjának tekinthető min
den olyan hangszer, melynek rezo- 
náns doboza trapéz vagy más több
szög alakú, a doboz fedőlapján pedig 
különböző hangmagasságú húrok fe
szülnek. A húrok megszólaltatása 
kétféleképpek történik: verőkkel
vagy pengetve. A pengetett változat 
számunkra fontosabb. Megemlítem, 
hogy mind a pengetett mind a verővel 
megszólaltatott változatoknak min
den nép tjkán  meg van a sqját neve: 
így az előbbinek pszaltérium, kha- 
nunk, kantele míg az utóbinak 
Hackbrett (német) szantur (perzsa) 
cimbalom (magyar) stb. neve van.

Psallo görög szó, jelentése; pen
getni. Zsoltárok fogalma ala tt húros

hangszerrel kísért dicsőítő énekeket 
értünk (Héberül mizmor, görögül 
pszalmosz.) A pszaltérium kicsiny 
pengetett lábnélküli cimbalom. Kul
tikus szerepét bizonyítja az a sumér 
váza, amelyen főpapok győzelmi me
netét láthatjuk, és az egyikük kezé
ben ott a háromszög alakú pszaltéri
um.

Innen csak egy lépés a Biblia. 
Hangszerünk héber rokona a legú
jabb kutatások szerint a nevel volt. E 
hangszer á v el Dávid híres zsoltárai 
között az 57. számú 9. versében talál
kozunk. Dávid ellenségektől körülvé
ve nevel és hárfa kíséretében fohász
kodik védelemért Saul ellen. Sámuel 
2. könyvében is megszólal a nevel a 6. 
fejezet 5. mondata szerint. Itt azon
ban az öröm kifejezője.

A zsoltározás gyakorlata a keresz
ténység elterjedése által görög közve
títéssel került a zsidóktól a nyugati 
kereszténységhez.

Legkorábban a pszaltérium elne
vezéssel a Vulgátában a Biblia latin 
nevű fordításában találkozunk. Majd 
később Ágoston Zsoltármagyarázatá
ban a következőket mondja;

„A zsoltár ének, nem is akármi
lyen, hanem pszaltériummal kísért. 
A pszaltérium pedig az énekek egy
fajta hangszere, olyan, mint a líra és 
a kithara, melyet az énekhez találtak 
fel. Aki tehát zsoltároz nem csak 
hanggal teszi, de hozzáadva egy 
hangszert, amelyet pszaltériumnak 
neveznek, amely a kéz segítségével a 
hanghoz illeszkedik. ” Mint Rajeczky 
Benjámin „Mi a gregorián?” c. köny
vében olvashatjuk.

A pszaltérium egyházi gyakorla
tá ra  vonatkozik az olasz Venatius 
Fortunatus egyik költeménye is. For- 
tunatus az 530-600-as években Poití- 
ers püspöke volt. A költői hajlamú 
egyházi ember egy párizsi mise szer
tartása it ecseteli:

„A pszaltérium húrjait lírai dal
lam ra fordítja.”

Igen pregnáns utalás beszél a 
cimbalom használatáról a templom
ban éppen Magyarországon, mégpe
dig Zrínyi György szól 1596-ban diá
kokról, akik cimbalmon kísérik a mi
seéneket. A gyakran használt idézet 
így szól; „nem fával veri hanem mint 
az hárfát injaival kapdossa”. Lépjünk 
tovább az írásos bizonyítékok után a 
festészet értékes dokumentumait 
vizsgálva.

Táblaképek, freskók, m iniatűr ók, 
metszetek szívesen adják angyalok, 
koronás fők kezébe a hangszert. így 
Hans Memling zenélő angyalainak 
egyike is e hangszeren muzsikál.

Herrad von Landsberg Hortus 
Deliciárum-jának egy lapja XII. szá
zadból Dávid királyt ábrázolja egy 
háromszög alakú pszaltériummal. A 
Santiago de Compostela Portíco de la 
Glória ajtaját díszítő négy királyt és 
Krisztust ábrázoló szoborcsoport
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egyik királyalakja is pszaltériumon 
játszik.

Találkozunk a pszaltérium m al 
Magyarországi Szent Erzsébet XII- 
XIII. századbél való imádságos- 
könyvében is, am ikor is zsoltározó 
szerzetesek élén koronás fő pengeti.

Kétségtelen, hogy középkori őse
ink szívesebben pengették a  cimbal
mot, azonban a XV.-XVI. sz. tá ján  a 
hangszer verővel való megszólalta
tása  praktikusabbnak bizonyult. 
Természetesen a verős cimbalom is 
m egtalálja helyét az egyházban.

Érdekes megfigyelni Hyerony- 
mos Bosch; Das Himmelreich vagyis 
az Égi Birodalom c. festményét, 
amely a Bölcsesség Asztala c. kép
kompozíció egy része. Míg az elkár- 
hozottak különféle szörnyek zakla
tásaival fizetnek földi bűneikért, 
vagy éppen Bosch furcsa figuráinak 
esnek áldozatul, addig az üdvözül- 
tek mennybem enetelét angyalok ze
nekara fogadja az előtérben. Termé
szetesen fuvola, hárfa és cimbalom 
társaságában. Egy fiam and oltárké
pen a M adonna zenélő angyalokkal 
címűn 1500-ból m ár szinte az á lta 
lunk ism ert trapéz alakú cimbal- 
mocskát látjuk.

Dobza elöl két kis körszelettel 
kivágva. Az ábrázolt hangszeren ér
dekes megfigyelni, hogy alakul á t a 
pszaltérium  cimbalommá. Bibliát, 
kódexeket, egyháztörténeti leíráso
kat, festm ényeket tanulm ányozva 
láthatjuk, hogy a cimbalom igen ko
rán  tere t nyer az egyházi zenében. 
M ár a kereszténység korai szaka
szában jogot nyert énekhez igazodó 
lágy hangja m iatt, m ikor még a 
templom csak az emberi éneket fo
gadta el, a hangszereket zajos mi
voltuk m iatt száműzte. Fontos sze
repét a liturgikus zenében mind a 
pengetett pszaltérium  mind a verő
vel m egszólaltatott cimbalom meg
tarto tta . Gregorián, liturgikus zene 
m egszólaltatása r ajta  történelmileg 
hiteles. N apjainkban m ár hazánk
ban is elhangozhat.

A történelm i érvek m ellett egy 
m ásik tény is alátám asztja a cimba
lom egyházzenei jogosságát; Johann 
Sebastian Bach művészete minden 
ütem ében egyházi szellemiséget fe
jez ki, m ár Rácz A ladár művészete 
óta megszólaló cimbalmon is legyen 
az -  hangszeres m ű egyszerű adap
tációja vagy komoly szakértelm et

kívánó átirat. Bach művészetének 
pedig legméltóbb helye éppen a 
templom.

1991. míyus 10.

Farkas Gyöngyi
cimbalomművész

Energiatakarékos 
új villamos 
templom-fűtési 
lehetőség
A templomok fűtési igénye több 

évszázados. A templomok légtere 
azonban egyrészt kifűthetetlen, 
m ásrészt igen költséges. A „hagyo
mányos” fűtési módoknál a felszálló 
por okoz gondot, m ert lerakódik és 
károsílja a falat, a m ennyezetet és 
a freskókat, festményeket, stb.

Hazánkban m ár ötven évvel eze
lőtt is volt villamos templom fűtés, 
pl. a Frangepán utcai és a Diósgyőr- 
m unkástelepi reform átus templom
ban stb., magas üzemeltetési költ
séggel. Ezért nem is terjedt el.

Most új fűtési elmélet és új vil
lamos fűtő „szerkezet” takarékos 
templom fűtésére ad lehetőséget.

Ennek elméleti lényege, hogy a 
légtér fűtése nélkül is lehet kevés 
energiával megfelelő kellemes hőér
zetet terem teni a templomban. E h
hez elegendő ugyanis csak a padot 
„melegíteni”, egy svájci fűtőfólia új
donsággal.

Ez a fűtőtest néhány milliméter 
vastag, hajlékony, különböző széles
séggel, kétoldalt szigeteléssel gyár
to tt és így változó W/m teljesítmé
nyű szalag. A fűtési időtől függetle
nül a  fűtőfólia 50 fok hőm érséklet 
fölé nem emelkedik.

A fűtőfóliát a pad aljára rögzítik 
járulékos védelemmel. A fűtött pa
dokat laticel párnákkal fedik, így az 
üres helyeken nincs hőleadás és lé
gáram lás sem.

A fűtést -  a külső hőmérséklettől 
függően -  az istentisztelet kezdete 
előtt többnyire csak félórával előbb 
kell bekapcsolni. A pad hőtehetet

lensége folytán pedig a szertartás 
félidejében m ár kikapcsolható.

Az első ilyen berendezést a Köz
épületépítő Vállalat villamos föépí- 
tésvezetősége készítette a dunapa- 
tsgi reform átus templomban, 1989- 
ben.

A gazdaságos üzemeltetéshez a 
400 fö részére készült 200 padfolyó- 
m éter fűtőberendezés 6 áramköre 
szakaszosan kapcsolható, összesen 
14 kW energiaigénnyel.

Az üzemköltség a következőkép
pen alakult:

14 kWx2,45 Ft/kW óraxl,5 óra 
55,20 F t, (1990 januárjában!)

A beruházási költség -  kerekítve 
-  1 fin fűtőfóliára vonatkoztatva 
1.000 F t volt, szerelési költségként 
(szerelési anyaggal) ugyancsak 1 
fm-re vetítve 3.000 F t kiadás jelent
kezett, ÁFA nélkül.

Ez a költség-tájékoztató az 1991. 
évi januári á rak a t tartalm azza, me
lyek a változó villamosenergia árak, 
a templom építészeti adottságai, a 
műemlékvédelmi és a helyi áram- 
szolgáltató hálózati viszonyai, stb. 
igényei függvényében termé
szetesen módosulnak.

A vázolt templom fűtőberende
zés további előnyei: hogy zaj-, szag- 
és pormentes,környezetbarát, 
könnyen szerelhető, megbízható, 
biztonságos, fűtő és felügyelet nél
kül, karb an tartást nem igénylőén, 
olcsón üzemeltethető berendezés.

A Középületépítő Vállalat villa
mos főépítésvezetősége (Bp.1087 
Kerepesi ú t 27/a, Dúlna Tibor főépí
tésvezető, telefon: 134-0180) vállal
ja  a vázolt templom fűtési berende
zés szerelését, díjmentes tervezéssel 
és 3 évi jótállással. Dunapataj óta 
még elkészült a biharkeresztesi és 
a putnoki református, nemesapáti 
és zalaszentiváni katolikus temp
lom fűtési berendezése, a kecskemé
ti evangélikus templom szerelése 
pedig folyamatban van.

Ez az ism ertetés a Magyar 
Elektrotechnikai Egyesület „Villa
mosság” című lapjában közölt rész
letesebb cikk tájékoztató kivonata.

Fodor János
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Szerkesztői üzenetek
Mivel az Evangélikus Élet 56. évf. 23. sz. és 24 sz. Zsinati Híradó címen mellékletet 

hozott, amiben részben az eddigi zsinatokról részben a két napos ülésszakaszról beszámolót 
kaptunk és ez minden lelkészi hivatal birtokában van, eredeti tervünktől eltérően sem a 
megnyitó istentisztelet igehirdetését, sem a megnyitó felügyelői beszédet az üdvözlések 
szövegét és a felszólalások tartalmát a Lelkipásztorban nem közöljük részletesen. Termé
szetesen a Zsinat munkáját ezentúl is figyelemmel kísérjük és főleg a lelkészeket érintő 
kérdéseket tárgyaljuk akár a Fórum keretében, akár a lelkészi közélet rovatban.

A pápa-látogatásról most nem hozunk anyagot, mert a Diakoniában egy alkalommal és 
az Evangélikus életben sorozatosan jelentek meg cikkek és jelentős eseménnyel kapcsolat
ban és az evangélikus álláspontot tükrözve. Ezúton is felhívom a figyelmet az ökumenikus 

 Tanulmányi Központ kiadványára, ami mintegy 30 oldalon tárgyalja protestáns szempont- 
 ból a pápa látogatás hátterét... (II. János Pál pápa magyarországi látogatása -  ökumenikus 

Tanulmányi Központ. Értelemzavaró sajtóhiba került a könyvecskébe a 25. oldal első 
oszlopában. A helyes szöveg az Ágostai Hitvallás XXI. cikkének idézetében: „Ellenben a 
szentekhez való könyörgést, vagy a szenteknél való segítségkérést a Szentírás nem tanítja, 
mivel Krisztust állítja elénk, hogy Ő a mi egyedüli közbenjárónk, kiengesztelésünk, főpa
punk és szószólónk.”) A következő két számban hozunk anyagot II. János Pál látogatásának 
hatásáról és arról milyen jelentős állomás lehet ez a felekezetközi párbeszéd szempontjából 
hazánkban, (összehasonlításként az 1989. Uppsalában elhangzott igehirdetésének szövege 
is jön.)

A 2Magyar Református Világtalálkozó lapzártakor még folyik. Anyagából, kiértékelé
séből szeretnénk mi is lelkészeinket gazdagítani a következő számokban. Bőven áll rendel
kezésre anyag, s hisszük a Testvéregyház kincseiben mi is osztozhatunk.

A Canberra 1991 EVT világgyűlés kiértékelése világszerte még folyik. Igen sok a 
negatív vélemény, ezeket sem kívánjuk elhallgatni, sőt egy csokorravaiót összegyűjtünk, 
hogy lekészeink objektíven legyenek tájékoztatva ezen a téren is, ahogyan a' Curitiba 1990 
LVSZ világgyűlés kapcsán ezt megtettük.

A bekért cikkek váratlan terjedelme (néha több mint kétszerese volt a beküldött anyag az 
eredetileg betervezettnek) miatt, több cikkünk nem jelenhetett meg. Félreértések és sértődé
sek elkerülése végett, saját előadásaimat hagytam ki (Tutzing 1990: A 21. század kapujában 
-  a protestantizmus kihívása, Modrai konferencián beszámoló a MEE helyzetéről a változó 
Keleteurópai színtéren -  Asynkronitas mint teológiailag is értékelhető jelenség címen. A 
Magyar Protestáns Művelődési Társaságban: A felvilágosodás, mint kihívás a protestantiz
musban, A pápalátogatás Magyarországon -  evangélikus, református és római grémium 
előtt stb)

A teológiai folyóiratok, könyvek, kőnyomatosok evangélikus és más felekezetek kiad
ványairól recenziók rendszeresen nem kaphatnak helyei anyagtorlódás miatt. Ezen s az 
Igehirdető műhelye problémáin ősztől segítenünk kell.

Dr. Pósfay György doktori disszertációjáról (,A  Földön élő egész, egyház” címen) az 
egyik őszi számban részletesen adunk ismertetést. Az értekezés páratlan értékét a mi 
összefüggésünkben az jelenti, hogy nem csupán a német Luther-kutatás, hanem főleg a svéd 
Luther-értelmezés eredményeit tükrözi, ami csaknem teljesen ismeretlen a magyar lelkészi 
kar előtt.

A pályám emlékezete rovatban ugyancsak olyan terjedelmi problémák adódnak, amik 
szinte megoidhatatlanok -  eddig a leghosszabb önéletrajz 71 oldal. Értékes, de így közölhe- 
tetlen. Ugyanez áll egy-egy külföldi magyar evangélikus gyülekezet bemutatására is (25-30 
oldal). Olvasóink, Lelkésztestvéreim megértését kérem s további bizalmát a szerkesztés 
munkáját illetően.

Szerkesztő

Kinek van kedve fogyatékos 
em bereket gondozni és 

nevelni?
Nyugat-Németországban lehetőség 

van egy 3 éves elméleti és gyakorlati kép
zés során szükséges szakismeretek munka 
melletti megszerzésére.

Fogyatékos emberek nevelése és gon
dozása modem és felelősségteljes feladat 
azok számára, akik másokon segíteni akar
nak. Értelmi fogyatékos gyermekek, fiatal 
és felnőttek, súlyos és halmozottan fogyaté
kosok, hallás- és beszédsérültek ill. pszi
chés betegek különösen is a segítségünkre 
szorulnak. A szakképzett gyógypedagógiai 
nevelőkre, gondozókra, ápolókra („Heiler- 
ziehungspfleger”) minden nem oktatási te
rületen nagy szükség van. a 3 éves gyakor
laton való részvétel feltételei:

1. Német nyelvtudás
2. egy éves elögyakorlat fogyatékosok 

között, melyet a helyszínen Ls meg le
het szerezni

3. Érettségi vagy más előző szakképzett
ség

A tanfolyam helye (lakáslehetőséggel): 
a nyugat-németországi Haslachmühle a 
Bódeni-tó közelében. Kereseti lehetőség a 
lakáson és ellátáson kívül: az esetleges el- 
őgyakorlati évben havi kb. 350 DM, a kép
zés 1. évében kb. 600 DM, a 2. és 3. évben 
valamivel több.

Információ ill. jelentkezés, lehetőleg 
német nyelven: Haslachmühle, lleim  fúr 
Mehrfachbehinderte BRD-7981, Horgen- 
zell I. Tel.: 004917504/790

K edvezm ényes 
n yárvég i u tazás  

a Szen tfö ld re
Az ökumenikus Tanulmányi Köz

pont „Terra Sacra” Utazási Irodája újból 
18 napos szentföldi utazásra várja a je
lentkezőket július 31-ig. Utazás repülő
vel augusztus 27-én, hazaérkezés szep
tember 3-án. Két éjszakát tölt a csoport 
Jeruzsálemben, kettőt a Galileai- és kettőt 
a Földközi-tenger partján. Fürdési lehető
ség három tengerben. A programban sze
repel Jeruzsálemben az Olajfák-hegye, a 
Getsemáné kert, a Via Dolorosa, a Gol
gota, a Szentsír, a Sirató-fal, a Szikladóm, 
a Kneszet és más látnivalók megtekinté
se. Kirándulás Bethlehembe, a Holt-ten
gerhez, Massadába, a Jordán völgyébe, 
Jerikóba, Tiberiásba, kapemaumba, Ná- 
záretbe, Accóba, a Johanniták várába, a 
Karmel hegyére, Caesarea Filippibe, Ca- 
esareába, Tel-Avivba és Jaffára. Megláto
gatunk egy keresztyén kibbucot is. Elhe
lyezés háromcsillagos szállodákban, két
ágyas, fürdőszobás szobákba, reggelivel 
és vacsorával. A városnézésekhez ma
gyar nyelvű idegenvezető kíséri a cso
portot.

Jelentkezés az Utazási Irodában, 
1114. Budapest, Bocskai út 15. III. em. 
13. Telefon: 166-47-90. A  részletek felől 
érdeklődni lehet dr. Bajusz Ferenc ny. te- 
ol. professzornál. Telefon: 1484-662. 
Részvetli díj 65.000 Ft. Aki a saját valu
takeretén túl még valutát igényel, 100 
dollár költőpénzt kaphat a napi hivatalos 
áron. Az augusztus 10-ig leadott érvé
nyes útlevelekbe, két útlevél-fénykép 
mellékletével, az izraeli vízumot is meg
szerzi az Utazási Iroda. A vízumkérő la
pok kitöltéséhez a jelentkezéskor segítsé
get nyújtunk. A következő utazásunkat 
november végén tervezzük.
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