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Vigyázzatok magatokra és az egész nyájra...

Hirdessétek az evangéliumot!
Elolvasandó: Mk 1,14—15, Mk 16,15

Az igehirdetőnek csak ez az egy feladata van: 
Jézust Krisztust prédikálni — hirdeti Luther. 
Máskor így fogalmaz: „Aki egyedül Krisztust 
prédikálja és tanítja és nem keresi a sajátját, a 
saját dicsőségét, tisztességét, saját hasznát és 
nem tér el az evangéliumtól, az bizonyos, hogy 
küldött, azt hallgatni é s  követni kell.” Luthert 
gyakran vádolták egyoldalúsággal, a teljes Írás 
túlegyszerűsítésével, a kereszténység gazdagsága 
redukálásával. Pedig Luther a lényeget ragadta 
meg, azt a központot, ahonnan bárhová el lehet 
jutni, ha a centrumot nem feledjük.

Márk evangélista is, zseniális szerkesztéssel, 
evangéliumának első és utolsó fejezetében erről 
az egyetlen feladatról ír, amiben summázható 
minden más. Jézus így kezdi működését keresz
telése és megkísértése, majd Keresztelő János 
fogságba esése után: hirdette Isten evangéliumát 
és az evangéliumba vetett hitre hívott: „Betelt 
az idő és egészen közel van már az. Isten orszá
ga: térjetek meg és higgyetek az evangélium
ban.” Személyében, megjelenésében közelített, 
tört be Isten országa. Ő a megtestesült jó hír. 
Benne kell h in n i. . .  és amikor feltámadása után 
kiküldi az apostolokat, nem könyvet nyom a hó
nuk alá, nem tekercset ad a kezükbe, nem a tör
vény szigorát kell tovább adniuk, hanem így szól: 
„Menjetek el szerte az egész világba és hirdes
sétek az evangéliumot minden embernek.” Ez a 
speciális jézusi megbízatás. Az evangélikus lel
késznek ma sem kell mást tennie, ezt a Jézus 
Krisztustól és Jézus Krisztusról szóló evangéliu
mot kell hirdetni, akár népszerű ez, akár nem.

Sok más ajánlat is van manapság: van aki a 
csöndet ajánlja az evangéliumhirdetés helyett. 
A zajban, állandó zajártalomban élő ember vá
gyik a csöndre, templomba is azért menekül, 
hogy csöndet leljen, s baj ha ott csak állandó 
csendzavarást él át: hol a pap beszél, hol a gyü
lekezet, de egy pillanatnyi csend sincs . . .  Be
csüljük a csendet, megelőzheti a prédikációt, hogy 
csendben koncentráljon a hallgató, tegye magát 
befogadókésszé, becsüljük a csendet: prédikáció 
után érdemes lenne néhány percet szánni a ka
pott gondolatok végiggondolására, megtanulására, 
azt azonban nem hisszük, hogy a csend helyet
tesítheti az evangélium hirdetését. . .

Becsüljük a másik ajánlatot is azok részéről, 
akik azt hirdetik, hogy lejárt a szavak ideje és 
most a tetteken  a sor, „a kezek evangéliumán”, 
azt azonban nem hisszük, hogy a cselekednivá- 
gyás és a tett helyettesíti az evangélium hirde
tését. A cselekedet követi azt, gyümölcse lehet, 
de az egy szükséges nem maradhat el.

Van, aki a törvényt, a jó rendet igényli. A zsi
dók Isten törvényét tartották a legnagyobb aján
déknak és ebben gyönyörködtek. A törvény min

„Nur eine Aufgabe; Jesum  Christum  predigen:’
Luther

dig csak követel és nem ad semmit, terhet ró 
ránk, majd elítéli, ha nem tudjuk teljesíteni. Az 
evangélium vigasztal. Törvénye nemcsak a zsi
dóságnak de az Iszlámnak is van, sőt a személy
telen istenhitűeknek: buddhistáknak és hinduis
táknak is. A keresztyénség specifikuma Isten 
bűnbocsátó szeretetének drága híre.

Van, aki okos, informatív rendezvényeket ajánl 
az evangélium helyett. Ez vonzza az embereket 
— nem az evangéliumhirdetés — mondják. Mi 
sem becsüljük le az információt, az ismeretet, de 
nem tudjuk evangéliumot helyettesítő szerepben 
elképzelni.

Van, aki egyéni vallásgyakorlatot propagál. 
Nem is kevesen mondtak le a gyülekezeti vagy 
egyházi kereszténységről és maguk akarják ki
alakítani modern kegyességüket. Az evangéliu
mot azonban hallani kell ma is a másik ember 
ajkáról, hogy szívünkben, bensőnkben megerő
södjék a Krisztus. Egyéni kereszténység hamar 
elhamvad. Nincs tartása.

Vannak korszakok, amikor azt kell kibírni, 
hogy mások véleménye, esetleg a közvélemény 
ellenére is őrizzük a ránkbízott drága kincset, az 
egyház valódi kincsét az igazi „thesaurus eccle- 
saet”, „Isten dicsőségének és kegyelmének szent 
evangéliumát” (95 tétel 62. tétele). — Mondhat
ják ezt mások túlegyszerűsítésnek, a Szentírás 
egészé redukálásának, lutheri együgyű egyolda
lúságnak, ami lényeges elemeitől fosztja meg a 
kereszténység gazdag tartalmát, egy részlet mon
danivalót abszolutizálva az egész kárára, mi még
is ezt tartjuk sajátos mondanivalónknak.

Senki addig ne nyugodjék meg, amíg egy-egy 
textusban meg nem találta az evangéliumot, mert 
ha ez nincs meg, úgy üres tarisznyával megy a 
szószékre s mindig a könnyebb részt választja, 
mert törvényt, moralizáló mondanivalót minden
ki tud hirdetni, de ez igazán vigaszalásra szoruló 
embereken az nem segít. Ne féljünk releváns, 
embereket figyelembe vevő szeretettel hirdetett 
evangéliumot prédikálni. Ezt a jó szolgálatot sen
ki más el nem végzi helyettünk. — Ne higgyünk 
csalogató szirénhangoknak — vegyük komolyan 
felelősséget érezve és vigyázva a nyájra Jézus 
küldő szavát, tegyük azt, amit ő tett: Hirdessük 
az evangéliumot!

Ez áz egyszerű evangélium hordozza a mai 
gyülekezetét és egyházat is. Fel kell vetni azt a 
kérdést, ami reformátorunkat is izgatta kétfronos 
küzdelmében: Mi tölti be a centrumban a Krisz
tus helyét? — egy egyházfő? a zsinat? egy 
könyv? egy szervezet? a törvény szigora? — A 
közép az egyházban a Krisztust illeti. Nevünk
ben hordozott identitástudatunkat vegyük komo
lyan: evangélikusok — hirdessétek az evangéliu
mot!

H. K.
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TA N UJL JU K  A  K R ISZ T U ST !

IFJ. DR. FABINY TIBOR:

ÚJ IRÁNYZATOK A BIBLIA ÉRTELMEZÉSÉBEN
I. rész: A „PARADIGMÁK” VÁLTOZÁSA

A Lelkipásztor felelős szerkesztőjének felkérésére 
a lelkészi szakfolyóirat egy most induló sorozatátá- 
nak keretében megkísérlem bemutatni a Biblia ér
telmezésének újabb irányzatait gyakorló lelkészeink 
számára. Bár szakmámra nézve irodalomtörténész 
vagyok, s csak levelező teológiai képesítéssel ren
delkezem, évek óta foglalkozom az értelmezés tudo
mányával, a hermeneutikával, ami a teológia és az 
irodalomtudomány határterülete. Közelebbről az iz
gat, hogy a nyelvészet és az irodalomtudomány segít
ségével milyen új teológiai, s így hitünket is építő 
szempontokat fedezhetünk fel bibliaértelmezésünk 
során. Látni fogjuk, hogy a Biblia értelmének ku
tatói és értelmezői az elmúlt évszázadok során min
dig is igénybe vették a világi tudományok segítségét, 
s jelen tanulmányunk arra az alapfeltételezésre épül, 
hogy napjainkban éppen a nyelv-, és az irodalomtu
domány, az irodalomkritika meglátásai és eredmé
nyei játszhatnak megtermékenyítő szerepet a biblia
értelmezés megújhodásában. Előrebocsátott tézisünk 
azonban bővebb magyarázatot igényel.

Mint máshol már kifejtettem (Keresztyény Igazság
9. szám, 23. old.), a tudománytörténészek arról írnak, 
hogy az egyes tudományok történetét tanulmányozva 
ún. „paradigmaváltásokra” lehetünk figyelmesek. A 
„paradigmaváltás” kifejezés Thomas Kuhn A tudo
mányos forradalmak szerkezete című könyvéből szár
mazik, s arra utal, hogy egyes tudományágak hipoté
zisei koronként változnak. Minden valószínűséggel 
így van ez a bibliaértélmezés történetében is, sőt me
rész észrevételünk, hogy napjainkban is egy izgal
mas paradigmaváltásnak vagyunk a tanúi. Melyek 
hát^ ezek a döntő fordulatok? Véleményem szerint 
(hangsúlyoznám, hogy egyéni látásmódról van szó) 
három „ugrást”, ill. paradigmaváltást figyelhetünk 
meg a bibliai hermeneutika történetében. Ezek a kö
vetkezők: 1. a tipológiától a teológiai dogmatikáig;
2. a teológiai dogmatikától a történetkritikáig; 3. a 
történetkritikától az irodalmi-nyelvi megközelítéséig. 
Részletezve:

1. Az első paradigmaváltás: 
a „tipológiától” a teológiai dogmatikáig

a) Kezdetben vo lt.. .
A „kezdetben” a bibliaértelmezést a nyíltság, a 

közvetlenség, az ártatlanság, afféle „első naivitás” 
(ez Paul Ricoeur kifejezése) jellemezte. Nemcsak pre- 
kritikus, hanem pre-dogmatikus fázis is ez. A Jézus 
és a Pál által is alkalmazott rabbinikus írásszemlélet 
(midrash, pesher) részletes ismertetése itt nem fel
adatunk. Áz Ószövetség népének, Jézusnak és első 
követőinek az „Írások” magától értetődő, tehát soha

sem vitatott tekintéllyel bírtak. Jézus a farizeusokat 
sohasem az Írások olvasása (ususa), hanem a „félre- 
olvasása” (abususa) miatt támadta. A Szentlélek az 
írások segítségével táplálta népének hitét, s ez az 
írások közvetítette és hordozta hit (az IGE!) ered
ményezte az egyházat és nem fordítva. A római 
katolicizmus felfogásával szemben a reformáció és 
Luther egyértelműen vallotta: „Nem az egyház te
remt igét, hanem az ige teremti az egyházat” (vö. 
Luther: Jer örvendjünk keresztyének! 359. old.). Ezt 
a pre-dogmatikus fázist az egyszerűség kedvéért ne
vezzük „tipológiainak”. A tipológia nem egy herme- 
neutikai „módszer” a sok közül, hanem — mint ezt 
a teológus Leonard Goppelt, vagy az irodalomtörté
nész Erich Auerbach nagyon helyesen megállapította 
— lelki-spirituális látásmód („pneumatisChe Betrach- 
tungsweise”), egyfajta életszemlélet. A hangsúly 
(akárcsak a zsidó midrash-ban) az írások olvasásán, 
megélésén és beteljesítésén van. írás—olvasás—értel
mezés—beteljesítés—újraírás—újraolvasás—újraértel
mezés—újrabetelj esítés s mindez a Szentlélek és a 
testté lett ige segítségével.

b) A „váltás”
Az első lényeges paradigmaváltás akkor követke

zett be, amikor megszűnt az írásoknak ez az olva
sóra vonatkoztatott „naiv”, közvetlen, beteljesedés- 
centrikus szemlélete, amikor az olvasás tapasztalása 
helyett a hangsúly az értelmező-közösség: az egy
ház tekintélyére tevődött át. A kérdés most már nem 
az, hogy az írások hordozta ige miképpen válik élet
té, hanem az, hogy az írások, a szöveg, a betű „mö
gött” mi az a „tanítás”, amit az értelmezőközösség, 
az egyház felismer és jóváhagy. A felismert tanítás
ból lett a dogma, s a dogmának alárendelődtek az 
írások. Immáron nem az ige „teremti” (termeli, új
ratermeli) az egyházat, hanem az egyház az, ami 
„teremti” (termeli, újratermeli) az igét. A Biblia 
értelmezői a Bibliához, mint „forráshoz” sokszor 
azért nyúlnak, hogy citátumokkal alátámasz- 
szák az egyház tanítását és dogmatikáját. E dogma
tikai rendszer sarkköve a középkorban nem csupán 
a Szentírás, hanem a görög, elsősorban az arisztote- 
lészi filozófia. A teológia nem az írásokra, hanem 
a gondolátokra, a filozófiára épül.

A reformáció fellázadt az egyház tekintélyelvű
sége, a filozófiára épülő teológia ellen. A „Sola 
Scriptura” elve bizonyos mértékben az első paradig
mához való visszatérést jelentett, de a hangsúly azért 
továbbra is a teológiára, a tanításra, a dogmára esett. 
Csak éppen a teológia „forrása” nem az egyház ta
nítása, hanem a Szentírás lett. A döntő fordulat 
ellenére lényegében még mindig a második paradig
mában vagyunk.
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2. A második paradigmaváltás: 
a teológiai dogmatikától a történetkritikáig

A második paradigmaváltás a felvilágosodás hatá
sára, a 18. században következett be. A dogmatika 
korszakát felváltja a kritikai gondolkodás időszaka. 
A racionalizmuson alapuló kritikai gondolkodás nem 
azt akarja nézni, hogy a dolgoknak miként kell len
niük az egyház tanítása és dogmái szerint, hanem 
azt, hogy azok valójában miként vannak. Ez a szem
lélet azt képviselte, hogy az eredeti „igazság”-ra, a 
szerzői szándékra stb. „rárakódtak” bizonyos értel
mezési rétegek, és a tudományos és becsületes ku
tatónak az a feladata, hogy „bátran”, hitelvek és 
dogmák által nem akadályozva, eljusson az eredeti, 
történeti, tudományos igazságig. A történetkritika 
képviselői a Biblia ún. „literális értelmét” (sensus 
litteralis) azonosították az ún. „eredeti” történelmi 
értelemmel (sensus originális), feltételezvén, hogy ez
zel a reformáció örökségét viszik tovább. Újabb eg- 
zegeták (pl. Brevard Childs) kimutatták, hogy a re
formáció korának egzegetái nem az egyes szerzők 
szándékával, hanem a szöveg „szándékával”, „szkó- 
puszával” azonosították a literális értelmet.

A történetkritika vitathatatlanul jelentős érdeme
ket szerzett az egyes könyvek szerzőségének megál
lapításával, vagy a történelmi és szellemi háttér re
konstruálása kapcsán. A módszer azonban az első 
perctől kezdve veszélyeket is rejtett magában, s ezek 
a veszélyek a módszer korlátaival együtt napjainkra 
egyre inkább nyilvánvalóvá lesznek. A veszélyt én 
abban látom, hogy amíg a középkorban, a teológiai 
dogmatika paradigmájában az „egyház” sajátította 
ki a helyes értelmezés jogát, addig a történetkritikai 
paradigmában az egyháztól függetlenedő, tudományos 
alapokon álló „szakteológusok” vindikálják maguk
nak azt a jogot, hogy az „igazi”, „helyes”, „teológiai” 
értelmet' megállapítsák. Sarkítva úgy is mondhat
nánk, hogy amíg a középkorban az egyház „terem
tette” az igét, addig az újkorban a teológusok „te
remtik” az (igét. Vagyis mindkét esetben a meg
értés az értelmezés elitista privilégiummá válik, az
az az értelmezés lehetősége nem tartozik az egyszerű 
olvasóra, s így a felelősség sem az övé. Marad tehát 
újra a tekintélyelvűség, csak ez a tekintély már nem 
az egyházé, hanem a szakteológusoké. A „nép”, az 
egyszerű olvasó feladata az, hogy elfogadja és kö
vesse őket, hiszen ők a ,szakemberek”. Mint tudjuk, 
a reformáció szellemétől semmi sem állt távolabb, 
mint ez az elitista gondolkodás.

Ugyanakkor a módszer korlátái is egyre inkább 
nyilvánvalóvá váltak az elmúlt évtizedek nyelvészeti, 
szemiotikái, hermeneutikai és irodálomkritikai fel
ismeréseinek fényében. Ugyanis ma már a szövegről 
alapvetően másképpen gondolkodunk, mint száz, 
százötven évvel ezelőtt. A prekritikus és a kritikus 
paradigma is a szöveg értelmét a szöveg „mögött”, 
valamilyen szövegen túli külső (többnyire történeti) 
valóságban vélte megtalálni. Ma már tudjuk, hogy 
a szöveg nem olyan, mint egy átlátszó transzparens 
„üveg”, ami „mögött” nekünk fel kell fedeznünk a 
valóságot, hanem a textus, mint egy érzékeny, öntör
vényű műszer, magába sűríti ezt a valóságot. Azaz, 
á jelentés locus-a nem a textuson „túl”, hanem ma
gában a textusban keresendő. Ugyanakkor az újabb 
elméletek arra is rámutatnak, hogy a szöveg olva
sás nélkül halott, „hibernált” állapotban van, a szö
vegrejtette értelem csakis az olvasó aktív közremű
ködésével kel életre. Mindezek alapján megállapít
hatjuk, hogy valószínűleg igaza van azoknak, akik 
úgy vélik, hogy — noha a történetkritka bizonyára 
tovább él és számos eredményt tud még felmutatni 
— a bibliaértelmezésben azonban napjainkban egy 
újabb paradigmaváltásnak vagyunk tanúi, s az új, 
irodalmi megközelítések „forradalmi változásokat” 
(Peter W. Macky kifejezése) hoznak a Szentírás ér
telmezésében. Lássuk közelebbről e harmadik para
digmaváltás jellemző tulajdonságait!

3. A harmadik paradigmaváltás: 
a történetkritikától az irodalmi-nyelvi 
megközelítésig

Mi sem illusztrálja jobban a  napjainkban le
zajlódó paradigmaváltást, mint az a különbség, amit 
a nagytekintélyű római katolikus bibliai kézikönyv, 
a The Jerome Biblical Commentary a hermeneuti- 
káról szóló fejezetének 1968-as és 1990-es kiadásai 
között láthatunk. A fejezetet mindkét esetben a kö
tet egyik szerkesztője, a kiváló újszövetségi egzegéta, 
Raymond Brown írta. Az utóbbi kiadáshoz Brown 
egy társszerző, Sandra M. Schneiders segítségét vette 
igénybe. Schneiders másokkal teljes egyetértésben 
úgy látja, hogy a „történelmi korszak” után az „iro
dalmi korszak” következik, hiszen a textus, a szöveg 
öntörvényűségére a történetkritika nem fordított elég 
figyelmet. Brown az 1968-as kiadásban még csak az 
„új hermeneutika” egyes képviselőire figyelt fel, 
most azonban kiemelt helyet kapnak az új irodalmi 
irányzatok: a strukturalizmus, a dekonstrukciós el
mélet, a retorikai kritika, a befogadáselmélet (rea- 
der-response criticism), a narratív kritika és nem 
utolsósorban a „kánonkritika” egyes képviselői.

Mi is jellemzi általában ezeket az új, irodalmi mód
szereket? Mindenek előtt az, hogy a hagyományos tör
téneti („diakron”) megközelítésekkel szemben ezek 
ún. „szinkron” megközelítések, s mindegyik elfogadja 
kiindulásként a szöveg autonómáját, azaz öntörvé- 
nyűségét. Vagyis a szinkron módszerek nem azt 
mondják, hogy a szöveg mintegy átlátszó ablakként 
a külvilágra vonatkozik (ez az az ún. „referencilitás” 
kérdése), hanem azt, hogy a szöveg (a „narrativa”), 
függetlenül létezik bármiféle történelmi valóságtól. 
Azt is mondhatjuk, hogy az irodalmi paradigma kö
zéppontjában nem a múltbeli személyek, események, 
irodalmi formák, vagy konvenciók állnak, hanem 
az itt és most rendelkezésre álló, s számunkra mon
danivalót hordozó szövegek, s azoknak a mai olva
sóra gyakorolt hatása. A történetkritika a szöveg 
jelentését a „szerzői szándékban” vélte felfedezni, 
s a kritikusok ezért kutatták Márk, Lukács, a jah- 
vista vagy a deuteronomista szerző „teológiai inten
cióját”. Az irodalomkritika paradigmájában a szerzői 
intenció helyett magára a szövegre kerül a hang
súly. Az elmúlt évtizedekben a filozófia és az iro
dalomtudomány is a nyelv törvényszerűségeinek ta
nulmányozása felé fordult, felismervén, hogy a nyelv 
nem „eszköz, hanem a létezés egyik alapkategóriája. 
A hatvanas években Bultmann egykori tanítványai, 
az ún. „új hermeneutika” képviselői (Ernst Fuchs, 
Gerhard Ebeling) a mesterükkel való szembefordu
lást is vállalva, hangsúlyozták, hogy a „szöveg” nem 
bizonyos kerügmatikus eszmék „szolgai” hordozókö
zege, amit tudományos semlegességgel interpretál
hatok, hanem e szövegnek saját „élete”, s az inter
pretáló számára sajátos mondanivalója van. A szöveg 
tehát nem halott „dokumentum”, hanem élő és ható 
„monumentum”. Német nyelvterületen Hans Georg 
Gadamer, a franciáknál pedig Paul Ricoeur nevével 
fémjelezhető a huszadik századi hermeneutikai gon
dolkodás „nyelvi fordulata”. Ma már sokkal többet 
tudunk a képi (figuratív) nyelv természetéről: a 
szimbólumról, a metafóráról, a mítoszról, az iróniáról 
stb. mint pár évtizeddel ezelőtt. A nyelvi és az iro
dalmi paradigma eddig a legtöbb gyümölcsöt a bib
liai parabolák kutatása területén hozta. A parabolák 
hagyományos, történeti kutatóival (Jülicher. Dodd, 
Jeremias) szemben amerikai kutatók (Róbert Fűnk, 
Dán Via, Dominic Crossan) a parabolák jelentéstar
talmát irodalomkritikai eszközökkel bontják ki, hi
szen a parabola ugyanolyan sajátos nyelvi alakzat, 
ill. beszédforma, mint a metafora vagy a mítosz. 
Paul Ricoeurrel együtt úgy véljük, hogy a prekriti- 
ka, ill. a kritika paradigmái után jelentkező irodal
mi-nyelvi paradigmára a „posztkritikus” szemlélet 
jellemző, amely a kritika pusztasága után egy „má
sodik naivitáshoz” szeretne eljutni.
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Némely világi irodalomkritikus, mint a német Erioh 
Auerbach vagy a kanadai Northrop Frye egyes mű
vei alapján sokszor éppen teológusok jutottak arra a 
következtetésre, hogy több teológiai felismerést lehet 
e világi kritikusoktól tanulni, mint számos szakteo
lógus tanulmányából. Hans Frei amerikai teológus, 
hívta fel a figyelmet arra, hogy a Bibliában elbe
szélt történetek sajátos „narratívák”, s hibáznak 
azok, akik akár a történelmi valóságot (mint a pre- 
kritikusok), akár valamilyen szellemi-gondolati való
ságot (a kritikusok) keresnek a narratív szöveg mö
gött. A szöveg: szöveg.

Ha most e paradigmaváltások történetét áttekint
jük, azt vehetjük észre, hogy az irodalmi paradig
ma leginkább az első, általunk „tipologikusnak” ne
vezett paradigmához áll közel, hiszen a hangsúly itt 
is, ott is, az olvasáson van. A predogmatikus és a 
posztkritikus paradigma embere egyforma alázattal 
hajol meg a szöveg mondanivalója előtt, mentesen 
bármiféle dogmatikus vagy kritikai előítélet megter
helésétől. Ám, — s ezt helyesen állapítja meg Edgár 
V. McKnight a Biblia posztmodern használatáról szóló 
könyvében — a posztmodern vagy a posztkritikus 
szemlélet nem a prékritikus első naivitáshoz való 
visszatérés, hanem a kritika útjának vállalása, de 
egyúttal az út korlátainak és veszélyeinek beisme
rése is.

A következő számainkban külön-külön szeretnénk 
bemutatni e harmadik paradigma, az irodalomkritika 
talaján fogant új irányzatokat, mint a kánon-kritikát, 
az új hermeneutikát, a retorikai kritikát, a narratív 
kritikát, az olvasói válasz elméleteket (reader-res-

ponse criticism), a fenomenológiai kritikát s bizonyos 
fokig a strukturalizmust és a dekonstrukciós kriti
kát is. Igyekszünk majd minél több szövegelemzési 
és szövegértelmezési példával illusztrálni ezeket az 
irányzatokat, hogy lelkészeink minél többet haszno
síthassanak belőlük a gyakorlatban.

(Következik: II. rész. A kánon-kritika)
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A Protestáns Szemle új folyama

Mi indokolja a Protestáns Szemle újraindítását?
Volt idő a két háború között, mikor a legigényesebb 

magyar folyóiratok közé tartozott a Protestáns Szemle. 
E hagyomány olyan szellemiséget képvisel, mely nélkül 
a magyar kultúra csonka volna. Ismert tény, hogy a 
múltban a magyar protestánsok nagyon jelentős rész
ben járultak hozzá a magyar művelődéshez. Talán elég 
Bethlen Miklós, Kazinczy, Csokonai, Berzsenyi, Kölcsey, 
Wesselényi, Kemény Zsigmond, Arany, Petőfi, Mikszáth, 
Ady, Móricz, Bartók, Fülep Lajos, Németh László, Ham
vas, Ottlik, Nemes Nagy, Nádas nevét említeni, hogy 
tudatosítsuk magunkban, mennyire sokszínű volt e múlt. 
Kísérletet szeretnénk tenni ennek az örökségnek fölele- 
venítésére és — ha futja erőnkből — továbbvitelére.

Mit szeretnénk közölni?
Mindenekelőtt leszögezném, hogy nem szándékunk 

azt megjelentetni negyedévente, ami másutt nem kerül
hetett az olvasó elé. Nem lesz „temető” a folyóirat. A 
közlemények többségét a szerkesztőség fölkérésére ké
szítik el a szerzők. Már az első szám összeállításakor 
vissza kényszerültünk adni kéziratokat s méghozzá olyan 
szerzők munkáját is, akiknek neve bizonyára sok olva
sót vonzott volna.

Szépirodalom megjelentetésére nem vállalkozunk. Ki
zárólag értekező prózát közlünk — főként tanulmányo
kat és szemlecikkeket.

Legjobb korszakában világi jellegű volt a Protestáns 
Szemle, s ezt tartjuk szem előtt. Az egyházaknak van 
saját sajtójuk. Ezzel nem szeretnénk versenyezni. Hiányt 
akarunk pótolni, arra szeretnők fölhívni a figyelmet, 
amiről valamilyen oknál fogva nem vagy alig vett tu
domást a magyar értelmiség. Az elmúlt évtizedekben 
viszonylag kevés magas színvonalú gondolati művet ad
tak ki magyarul. Egyik célunk éppen az, hogy jelent" 
gondolkodókkal ismertessük meg a magyar közönséget.

Már az első számban is közlünk fordítást, s méghozzá

nem protestáns, de orosz szerző tollából. Ez egyszerre 
kívánja érzékeltetni, hogy nagyon erősen figyelünk a 
külföldre, és ökumenikus szellemben gondolkodunk.

Milyen olvasókra számíthatunk?
Nemcsak keresztyének s keresztények, de nem ke 

resztények folyóirata is vagyunk, mind szerzők, mind 
olvasók tekintetében. Az első szám egyik szemlecikke 
a magyarországi zsidóság történetéről szól, és a követ
kező szám majd Martin Buberral is foglalkozik. Bölcse
leti cikkeket éppúgy közreadunk, mint tisztán szaktu
dományos vizsgálódásokat. Természetesen különösen szí
vesen bátorítjuk a gondolkodást a vallásról, de minden 
felekezeti elfogultság nélkül, sőt, a nem hívőkkel szem
ben érvényesített teljes türelem jegyében. A magyar 
történelemben hihetetlenül káros hatású volt a fele
kezeti kirekesztés és szembenállás. Ezzel a hagyomány
nyal maradéktalanul szakítani akarunk. Ugyanakkor 
nem kerülni, ellenkezőleg, ösztönözni kívánjuk a vitát. 
Föltéve, hogy annak hangnemét a kölcsönös megbecsü
lés határozza meg.

Különösen figyelembe szeretnők venni a nem Magyar- 
országon élő magyarok érdekeit. Szellemi értékeket kí
vánunk közvetíteni számukra és egyúttal szeretnénk az 
ő helyzetükkel foglalkozni, szakszerűen és megértéssel.

Ki szerkeszti a folyóiratot?
A kiadói helyzet gyökeres megváltozása nem tette 

lehetővé, hogy az elmúlt évek politikai átalakulását szel
lemi életünk megélénkülése kövesse. A Szemle újra
indításával a gondolati érték becsületének helyreállítása 
a célunk. Abban reménykedünk, hogy a folyóirat szel
lemi vonzerőre fog szert tenni, s így hozzájárulhat a 
magyar kultúra föllendüléséhez.

Szegedy-Maszák Miklós 
főszerkesztő beköszöntőjéből

(Az első szám értékelésére visszatérünk. — Szerk.)
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Kitekintés az ökumené világába

EGYHÁZI VILÁGHÍRADÓ
1992. január

Hazánk egyházai legújabban két vonatkozásban 
is az európi ökumené figyelmének fénysugaraiba 
kerültek. A nemzetközi egyházi sajtó részletes 
tudósításokat közölt Európa keresztyén fiataljai
nak budapesti Taizé-találkozójáról. És nagy vá
rakozás előzi meg Európa protestáns egyházainak 
hivatalos találkozóját március végén, ugyancsak 

hazánk fővárosában.
Az elmúlt hetekben sokat foglalkoztak az öku
menikus tömegkommunikáció médiumai az 1991. 
esztendő értékelésével. Rámutattak azokra a múlt 
évben jelentkező, újabb feszültségekre, főleg 
Európában, amelyek veszélyt jelentenek a ke
resztyén egység ügyére. De utalnak azokra a sú
lyos kihívásokra is, amelyek a közép- és kelet
európai nagy politikai átalakulásban és etnikai fe
szültségek között az egyházak és keresztyének 

békítő, kiengesztelő szolgálatára várnak.
A keresztyének és az egyházak helyzete egyik 
kontinensen sem könnyű. Ezért a benső, bitben 
való megújulásra és annak szeretetben aktív, se
gítő megnyilvánulásaira nagyobb szükség van, 

mint valaha.

Evangélikusok 
a nagyvilágban

Az új esztendő elején 
szokás szerint, közzétet
ték Genfiben a legújabb 
evangélikus világstatisz
tikát az 1990. év végé
ről. Ez a statisztika ki
zárólag a lutheri refor
mációból kinőtt, az evan
gélikus hitvallások és 
egyházi tradíciók iránt 
elkötelezett egyházak lé- 
lekszámát tartalmazza. 
Nem szerepelnek benne 
azok a jelentős létszámú 
„uniált-protestáns” egy
házak, amelyek mind a 
lutheri, mind a kálvini 
hitvallásokat és egyházi 
tradíciókat a magukénak 
vallják, főleg Németor
szágban.

Ezeknek a lutheri
evangélikus egyházaknak 
a lélekszáma az 1990. év 
végén 58 millió 700 ezer 
volt, szemben a megelő
ző év statisztikájának 59 
millió 700 ezres lélek- 
számával. A különbség 
főleg abból adódott, hogy 
Indonézia batak evangé
likus egyháza az előző, 
pontatlan adatokat javít
va 900 ezer hívővel ke
vesebb, 1,5 milliós lé- 
lekszámot jelentett. Az 
újabb és pontosabb fel
mérés a keletnémet tar
tományokban is kisebb 
lélekszámot közölt. Vi
szont csaknem 160 ezer
rel növekedett az Etióp 
Mekane Yesous Egyház 
tagjainak száma, s ezzel 
átlépte a milliós határt. 
A legtöbb egyházban az 
előző évhez képest nem 
volt lényegesebb válto
zás.

A legtöbb evangélikus 
hivő ma is az egyesült 
Németország tartományi 
egyházaiban él: 15 millió 
100 ezer egyháztaggal. A 
reformáció hazáját köve
ti világviszonylatban az 
Amerikai Egyesült Álla
mok, amelyben két na
gyobb és több kisebb 
egyháztestben összesen 8 
millió 300 ezer az evan
gélikusok lélekszáma. A 
világ továbbra is „leg- 
evangélikusabb része” 
viszont Skandinávia, ahol

a népesség legnagyobb 
része az evangélikus 
egyházhoz tartozik (sor
rendben Svédország, 
Finnország, Dánia, Nor
végia és Izland). Svéd
országban az evangélikus 
államegyházban 7 millió 
600 ezer a hívők lélek
száma.

A világ-evangélikusság 
nagy családjának legna
gyobb része, közelebbről 
107 evangélikus egyház, 
és 54 millió 700 ezer hí
vő. a Lutheránus Világ- 
szövetség közösségében 
él és teljes szószék- és

úrvacsora-közösségben 
van egymással.

Lutheránus
Világszövetség

A Helsinki Egyezmény 
tagországai, Európa és 
Észak-Amerika országai 
új nemzetközi szerveze
tet hoztak létre a tagál
lamok közötti konfliktu
sok és viták békés ren
dezésére. A norvég ál
lam egy diplomata és két 
jogász mellett Gunnar 
Stálsett LVSZ-főtitkárt 
kérte föl erre a nemzet

közi politikai feladatra, 
ö  az első egyházi veze
tő, aki ilyen megbízást 
kapott a Helsinki-i 
Egyezmény államainak 
békefenntartó bizotságá- 
ban. Stálsett főtitkár 
genfi nyilatkozatában 
hangsúlyozta, hogy ez a 
megbízás is jele és el
ismerése az egyházak ki
engesztelő, békét terem
tő szolgálatának-azokban 
a súlyos, országok és et
nikai csoportok közötti 
feszültségekben, amelyek 
ma Európa és a világ 
békéjét fenyegeti.

Az egyházak a mai 
világproblémák között

A Hamburgi Egyetem 
politikai intézetének ada
tai szerint az 1991. esz
tendőben 46 háború, il
letve polgárháború folyt 
a világban. Ismeretes a 
két nagyobb háborús 
összecsapás a Közel-Ke
leten (Öböl-háború) és 
Jugoszlávia területén. 
Véres, sok áldozattal és 
menekülttel járó nem
zetközi konfliktusok és 
belső, polgárháborús ese

mények történtek, illet
ve vannak folyamatban 
még Ázsiában (17), Af
rikában (15), a Közel-Ke
leten (7), Latin-Ameriká- 
ban (5) és Európában 
(2). Ezek a felmérhetet
len szenvedést és sok ha
lált okozó konfliktusok 
jelzik az egyházak és 
nemzetközi szervezeteik 
békéltető szolgálatának 
súlyát mind a népek kö
zött, mind a társadal
makban. A keresztyének 
nemcsak a szenvedéseket 
enyhítő segélyakcióikkal, 
hanem e szenvedések 
okainak a kiküszöbölésé
ben való, kiengesztelő és 
segítő részvételükkel is 
végzik ma a jézusi sze
retet munkáját modern 
világunkban.

Ugyancsak sokat fog
lalkozik ma a nemzet
közi egyházi tömegkom
munikáció egy másik te
rülettel: természeti kör
nyezetünk világméretű, 
felelőtlen pusztításával. 
Egy ismert észak-ameri
kai tudományos intézet 
legújabb jelentése szerint 
a levegő, a vizek és a 
termőföldek szennyezése 
és az energiaforrások fe
lelőtlen használata már 
eddig is milliók életét 
károsító természeti ka
tasztrófákat okozott. 
Láthatatlan betegségeket, 
milliók halálát okozó 
éhínségeket, a világ la
kossága kétharmad ré
szének fokozódó elszegé
nyedését idézte elő. Az 
őserdők felelőtlen kiirtá
sa a termőföldek fogyá
sát és szárazságot okoz 
a szegény egyenlítői or
szágokban. Á világ ga
bonatermése összességé
ben 1984 óta egyre csök
ken. A levegő, a vizek és 
a termőföld mérgezése 
milliók, elsősorban gyer
mekek egészségét teszi 
tönkre. A legújabb vész
hír: a Földet védő ózon
réteg pusztulása már 
Európát és Észak-Ameri- 
kát is súlyosan fenyege
ti; emeli a világ-hőmér
sékletet és bőrrákot idéz
het elő.

Az egyházak és szer
vezeteik. ma már világ
szerte részt vesznek Is
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ten teremtett világa ép
ségének, egészségének a 
megőrzésében. A haté
kony védekezés a ter
mészeti világ felelőtlen 
elpusztítása ellen a ke
resztyén hívőket is érin
ti, hiszen sok vonatko
zásban a felelős életfor
ma kialakítását követeli, 
életstílusunk átformálá
sa kötelez.

Egyik legfontosabb 
eseménye lesz ennek a 
jövőnkért való összefo
gásnak az a tavaszi nagy 
világkonferencia, ame
lyet az Egyesült Nemze
tek Szervezete hívott 
össze, az egyházak világ
méretű támogatásával is 
Földünk épségének és 
egészségének megőrzésé
re Rio de Janeiróba.

A budapesti 
Taizé-találkozó 

nemzetközi visszhangja

A külfödi egyházi saj
tó részletesen foglalko
zott az évfordulón tar
tott „Taizé ifjúsági ta
lálkozó” eseményeivel. 
Kiemelték, hogy mint
egy 75 ezer fiatal vett 
részt ezen az európai or
szágokból, sőt néhány 
volt szovjet-ázsiai köz
társaságból is. Köztük 
ötezren Romániából, 
négy-négyezren Német- 
és Franciaországból, két
ezren Oroszországból és 
ezren Észtországból. Ro- 
ger Schutz prior, a kö
zösség vezetője, felhívta 
a fiatalokat, hogy helyi 
gyülekezeteikben kis 
csoportokat alkotva se
gítsék a saját egyházaik 
belső megújulását. A 
Taizé-találkozó résztve
vőihez üdvözlő üzenete
ket küldtek: II. János 
Pál pápa, Carey angli
kán érsek, Bartolomeus 
konstatinápolyi ortodox 
pátriárka, Perez de 
Cuellar ENSZ-főtitkár és 
Göncz Árpád köztársasá
gi elnök. A hatnapos ta
lálkozón a fiatalok isten
tiszteleteken, meditációs 
áhítatokon és vitaülése
ken vettek részt. Ezen
kívül látogatásokat tet
tek a magyar egyházak 
gyülekezeteiben.

Németország

A német protestáns 
sajtószolgálat (epd) sze
rint az elmúlt év az egy

házak számára nem az 
egység, a közeledés, ha
nem a megosztottság éve 
volt. Utal az Egyházak 
Világtanácsa ausztráliai 
világgyűlésén jelentke
zett feszültségekre, Euró
pa keleti felében az or
todox—római katolikus 
ellentétekre, a Vatikán 
európai püspöki zsinata 
körüli csalódásokra a 
protestánsok és ortodox
ok részéről1, az angli
kán egyházszakadás ve
szélyére, a történelmi 
egyházak és a szektás 
irányzatok harcára és az 
egyházak kiengesztelő 
szolgálatának szerény 
eredményeire a körülöt
tünk kialakult súlyos 
nemzetközi és társadal
mi feszültségekben Ju
goszlávia, Georgia, Ör
ményország, Írország).

Ebben a feszült öku
menikus helyzetben fo
kozott várakozás előzi 
meg a Budapesten tar
tandó, közeli Európai 
Protestáns Nagygyűlést. 
„Európa jelentős kárt 
szenvedne, ha az egyhá
zak megszólalásában el
vesznék a protestánsok 
hangja” — írja Peter 
Beier, a Rajnavidéki 
Tartományi Egyház püs
pöke. Határozottan szem
befordul azokkal, akik a 
reformáció egyházainak 
tanácskozásától az euró
pai „ökumenikus egysé
get” féltik. Es arra hív
ja föl a reformáció egy
házait: Európa jövője
érdekében képviseljék 
együtt a reformáció pó
tolhatatlan lelki-szellemi 
örökségét. Ez egyszer 
már döntő fordulatot ho
zott a középkor végével 
Európa történetében. 
Ugyanilyen nagy föladat 
vár rá egységesülő kon
tinensünkön is, a har
madik keresztyén évez
red küszöbén.

Jugoszlávia

Az első sikertelen gen
fi kísérlet után január 
végén a svájci Sankt Gal- 
lenben újra találkoztak 
egymással a Szerb Orto
dox Egyház és a főleg 
horvátországi Római Ka
tolikus Egyház képvise
lői. A két európai öku
menikus szervezet (EEK 
és CCEE) égisze alatt 
történt tanácskozás záró
nyilatkozata szerint fel
hívták híveiket a fegy

verszünet feltétel nélkü
li megtartására, a több 
százezer menekült köl
csönös támogatására és 
az ellentétek erőszak 
nélküli, békés megoldásá
ra. Mindkét egyház el
kötelezte magát a népek 
és az emberek közötti 
béke, szeretet és igazsá
gosság keresésére, az 
egymással való békés 
dialógusra. A legközeleb
bi tanácskozást „már 
otthon és a közeljövő
ben” kívánják megren
dezni.

A szerb ortodox Jo- 
van Pavlovics metropoli- 
ta nyilatkozata szerint 
egyháza tiltakozott a ju
goszláv hadsereg vezető
ségénél ortodox papok
nak a hadseregbe való 
behívása miatt. A há
romezer ortodox lelkész
ből eddig százötvenet 
hívtak be katonai egész
ségügyi szolgálatra.

A genfi Nemzetközi 
Vöröskereszt adatai sze
rint eddig több mint fél 
millió polgári személy
nek kellett elmenekülnie 
otthonából. A Vöröske
reszt központja 4 ezer 
tonna élelmiszert, gyógy
szert és ruhát osztott 
szét a háború-sújtottá 
területeken. Több ezer 
háborús fogoly cseréjé
ben segédkezett és „sem
leges zónákat” szervezett 
a sebesültek, betegek és 
menekülők védelmére. 
Mint előzőleg már hírül 
adtuk, Európa egyházai 
és nemzetközi segély- 
szervezetei a Magyar 
ökumenikus Szeretet
szolgálat bevonásával tá
mogatták a véres polgár- 
háború áldozatait a rom
má lőtt falvakban és 
városokban.

Ausztria

A burgenlandi lelkész
konferencián Dr. Gustav 
Reingrabner professzor- 
szuperintendens a mai 
osztrák evangélikus 
egyház gondjairól tartott 
előadást. Sok helyen kell 
küzdelmet folytatniuk a 
legkülönfélébb funda
mentalista és szektás 
irányzatok, valamint vi
lágnézeti csoportok kö
vetőivel, akik támadják 
a történelmi egyházak 
szolgálatát. Komoly 
gondjuk a „generációs 
probléma”; a gyülekezeti 
élet eddigi, megszokott

struktúrái és módszerei 
sokszor idegenek a fia
talabb generáció tagjai
nak. Néhány fontos fel
adatot lát a szuperinten
dens ezeknek és más ve
szélyeknek az elhárítá
sára: az egyház ifjúsági 
munkájának és a gyer
mekek hitoktatásának a 
mélyreható megújítását, 
az egyház gyülekezeti és 
társadalmi diakóniai 
munkájának erősítését, 
végül a Bibliával való 
belső kapcsolatot a 
gyülekezeti és a szemé
lyes keresztyén életben.

Észtország

ötven évi kényszerű 
szünetelés után újjáala
kult az Észt Biblia-tár
sulat, amelyet 1812-ben 
alapítottak. A tallinni 
városháza dísztermében 
tartott alakuló ülést Ku- 
no Paiula észt evangé
likus érsek imádsága 
nyitotta meg. A Biblia
társulat munkájában hat 
egyház vesz részt. Ezek 
képviselői, a külföldi 
testvéregyházak és az 
Észt Köztársaság képvi
selői köszöntötték a 
megújuló Bibliatársula
tot. Az észt szervezet a 
hatodik a volt Szovjet
unió területén a legutób
bi két évben alakult 
bibliatársulatok között.

Albánia

Az elmúlt év végén 
látogatást tett a genfi 
ökumenikus Központban 
Albánia ortodox egyhá
zának hivatalos küldött- 
sége, Anastasios metro- 
polita vezetésével. Tár
gyaltak az Egyházak Vi
lágtanácsa, a Lutheránus 
Világszövetség és az 
Európai Egyházak Kon
ferenciája vezetőivel a 
jövő együttműködésről. 
Az albán ortodoxok a 
lakosság 20 százalékát 
alkotják. Mint mondták, 
gyakorlatilag „a semmi
ből kell felépíteniük egy
házi életüket”. Jelenleg 
mindössze 16 lelkész 
szolgál a 30 gyülekezet
ben. A genfi egyházi se
gélyszervezetek progra
mot hagytak jóvá, mind 
a nagy nyomorúságban 
élő lakosság, mind az 
egyházak megsegítésére.
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Amerikai 
Egyesült Államok

Amerikában is sok vi
t át okoz az egyházi isko
lák és az állam, viszonya. 
Az elmúlt évben Bush 
elnök törvénytervezetet 
nyújtott be az oktatás 
reformjára, mely első íz
ben adott volna állami 
pénzügyi támogatást a 
vallásos iskoláknak. Az 
USA-ban az állami isko
lákban mintegy 40 mil
lió, a nem-állami, jórészt 
egyházi iskolákban mint
egy 5 millió diák tanul. 
A liberális amerikai al
kotmány eddig tiltotta 
az utóbbiak állami támo
gatását. Most a szenátus 
az elnöki javaslatot el
utasította. Hasonlóan ku
darcot vallott egyelőre 
az a másik javaslat is, 
hogy a Legfelső Tör
vényszék vonja vissza a 
tanítás előtti közös 
imádság  1963-ban ki
mondott tilalmát. A je
lenlegi legfőbb bíróság 
tagjai közt sokan úgy 
látják, hogy az alkot
mány nem tiltja katego
rikusan a vallás meg
nyilvánulásait az állami 
iskolákban. Clarence 
Thomas, a Legfelső Tör
vényszék nemrég meg
választott tagja, egyene
sen kijelentette: az isko
lák nevelése azért olyan 
gyenge, mert „Istent ki
zárták a tantermekből”.

*
New York Brooklyn- 

negyedében él a 90 éves 
Menachem M. Schneer- 
sohn rabbi, akit több 
tízezer amerikai és izrae
li híve „kegyesek” — 
chaszidim) a megígért 
Messiás-királynak tart.

Bár a rabbi eddig eluta
sította, hogy a Messiás
nak nyilvánítsa ki ma
gát, rajongó hívei ezt 
követelik tőle. Azt vár
ják, hogy „felépítse a 
templomot és összegyűjt
se a szétszórt Izraelt”. A 
szigorú kegyes irányzat 
„messiási láza” erős be
folyással van Izrael poli
tikai életére is. A rabbi 
követői élesen elutasít
ják az engedékenységet 
és a palesztin arabok jo
gainak mindenfajta el
ismerését a Szentföldön, 
a jelenleg folyó béketár
gyalásokon.

Haiti

Aristide katolikus lel
kész-köztársasági elnök 
katonai államcsínnyel 
történt eltávolítása után 
Haiti szigetéről újra 
az emberi jogok súlyos 
megsértéséről, letartózta
tásokról, sortüzekről és 
halottak százairól érkez
nek riasztó hírek. A ka
tonai junta kegyetlenke
dései felrázták az ENSZ 
és a környező államok 
vezetőit is. Az Egyházak 
Világtanácsa és a nem
zetközi egyházi szerveze
tek felhívták a kormá
nyokat az új törvényte
len uralom teljes boj
kottjára és a demokra
tikus kormányzás helyre
állítására a világnak eb
ben az egyik legszegé
nyebb országában.

Kína

Nyugtalanító hírek ér
keznek újabban Kínából 
is. Itt a kelet-erópai de
mokratikus átalakulás

óta fokozódott a kommu
nista vezetők félelme a 
„nyugati befolyást ter
jesztő egyházaktól” és a 
vallásoktól. A hivatalos 
adatok az 1400 milliós 
országban 4,6 millió pro
testánsról és 3,4 millió 
római katolikusról tud
nak. Más források, így a 
Kínában jelenlévő misz- 
sziói társulatok is, 50— 
70 millió keresztyénről 
beszélnek, akiknek jó ré
sze csak titokban keresz
tyén. Kína mai vezetői 
ugyan óvakodnak a val
lások és egyházak nyílt 
tiltásától, a Biblia vagy 
a lelkészképzés betiltá
sától. De sokasodnak a 
hírek az „illegális vallá
si csoportok” és a „nyu
gati káros befolyás” el
leni küzdelemről, arról a 
törekvésről, hogy a val
lást visszaszorítsák a 
templomok falai és a 
családi összejövetelek ke
retei közé.

Személyi hírek

Vladislav Volny espe
rest választotta meg 
püspökévé a Sziléziai 
Evangélikus Egyház, a 
CSFR kisebbik evangé
likus egyháza. Előzőleg 
egy rendkívüli zsinati 
ülés megtagadta Vilem 
Stonawski püspökké vá
lasztásának elismerését 
és megvonta tőle bizal
mát. Mind a Lutheránus 
Világszövetség, mind a 
cseh kultuszminisztérium 
elismerte az új püspök 
megválasztását.

Walter von Loewenich 
neves egyháztörténész és 
Luther-kutató 88 éves 
korában meghalt Erlan- 
genben. Elnöke volt a 
nemzetközi Luther Tár

saságnak. Három legis
mertebb könyvét a re
formátor „theologia cru- 
cis” tanításáról, az egy
ház egyetemes történeté
ről és a modern katoli
cizmusról írta. Hazánk
ban is jelentős hatása 
volt egyházunk teológiai 
munkájára.

D. Szedressy Pál erdé
lyi magyar evangélikus 
püspök nyugdíjba vonu
lásáról megelőző szá
munkban adtunk hírt. 
Röviddel ezután megér
kezett halálhíre. Temeté
se nagy részvét mellett 
január 28-án volt Ko
lozsvárott. A küzdelmes 
életű püspökre és szol
gálatára kegyelettel em
lékezünk.*

D. Dr. Karl-Heinz 
Stoll, az Északelbai Tar
tományi Egyház nyugal
mazott püspöke, keresz
tyén hittel viselt, hosszú 
és súlyos betegség után 
hazatért Úrához. Nyolc 
éven át volt az Egyesült 
Német Evangélikus Egy
ház vezető püspöke. Kiel 
és Budapest tiszteletbeli 
teológiai doktora volt. 
Közel állt egyházunkhoz, 
ismételten meglátogatott 
bennünket. Többek kö
zött segítette új teológiai 
központunk, a Teológiai 
Akadémia és a Teológus 
Otthon, felépítését azzal, 
hogy a nyugatnémet 
evangélikus gyülekezetek 
hárpm éven át gyűjtöttek 
erre a célra. Temetése 
február 3-án volt a lü- 
becki dómból. Emlékét 
megőrizzük!

(A hírek lezárása: 
1992. január 31.)

D. Dr. Nagy Gyula
* Nekrológja egyik kö

vetkező számban megjele
nik. Szerk.

DR. SZENNAY ANDRÁS ny. főapát — Pannonhalma:

GONDOLATOK
AZ ÖKUMENIKUS IMAHÉT UTÁN

Alig két éve, hogy a hazai keresztények előtt — 
egy sajátos és még sok elemzést igénylő „babiloni 
fogság” után — újra feltárult a szabad tervezés, a 
szabad egyházi akciók és választások, a külső vonat
kozásaiban is szabad keresztény élet lehetősége. 
{„Külső” akadályokra utalok, hiszen a „lélek szár
nyalását” semmiféle korlát, börtönrács nem tudta 
soha megakadályozni.) A föld, melyen újra „járni 
tanulunk” nem a még ismeretlen „ígéret földje”, 
hanem az őseink által megszerzett és a kereszt ere
jében megtartott ország. Közös, keresztény öröksé

günk kötelez, hogy a holnap felé vezető útonjárást 
Krisztus nevében és a tőle kapott küldetés erőt adó 
lendületével végezzük. Az elmúlt nehéz időszak sem 
végét, sem kezdetét nem jelenti egy korszaknak.

A hívő keresztény

Isten színe előtt mindig a tegnap felől érkezve, a 
jövőt szolgálva, a mindenkori mában végzi a Te
remtőtől reá rótt, Krisztus szeretetparancsa által
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kijelölt és a Szentlélek segítő kegyelmével megvaló
sítandó feladatokat.

Kétségtelen, hogy hosszú, göröngyös, külső szo- 
rongatástól és olykor belső feszültségekkel is ter
hes út áll mögöttünk. A keresztények testvérhábo
rúinak korát — remélem — már csak a történelem- 
könyvekből idézzük, azokat véglegesen magunk mö
gött hagytuk. — De neki kell feszülnünk annak az 
egység elmélyítését szolgáló közös munkának, melyet 
nemcsak az emberi jószándék, tervezés, hanem 
Krisztus kíván meg tőlünk. Nemet kell mondanunk 
mindenféle magabiztos gőgnek, a túltengő személyes 
vagy közösségi öntudatról, fölényességről árulkodó 
magatartásnak, hiszen Urunk Jézus Krisztus figyel
meztet rá: Aki nagyobb akar lenni közietek, legyen 
mindenki szolgája. Közös célunk és feladatunk, hogy 
Krisztus „ügyéért”, a keresztény hit újraéledéséért, 
elmélyítéséért m i n d e n  krisztushívő hozzáadja — 
ki-ki saját karizmájának erejében — munkáját, imá
ját, életáldozatát. M in d e n  keresztény kötelessége 
ez — kivétel nincs, nem is lehet. Püspökök, papok, 
lelkészek, világi hívők — mind erre kaptak a mai 
kairószban, az üdvösség bontakozó történetének je
len órájában felszólítást és küldetést — szerte a vi
lágon és itt, sok megpróbáltatást élt hazánkban. A 
keresztények egysége, mely

kriszushitünkben gyökerezik,

Mindig összetartó erőnk volt és marad a jövőben is. 
Ennek elmélyítését a történelmi mában, oly sok fe
szültséggel telt világunkban Krisztus Urunk foko
zottan kívánja tőlünk. A testvéri szeretet újraéledé
séért, erősödéséért ma sokkal többet kell tennünk, 
mint a lanyha tegnapok során.

A szeretet éltető, szívet-lelket átalakítani, erősí
teni képes „hatalma” újra formálódó társadalmunk
ban — úgy gondolom — az egyetlen jövőt biztosító 
erő. Az, mert a valódi szeretet gyümölcsei a türe
lem, a jóság. A szeretet nem féltékeny, nem kérke
dik és nem gőgös, nem keresi a magáét, nem tapin
tatlan, haragra nem gerjed, a rosszat fel nem ró
j a . . .  Törekedjünk hát a szeretetre! (lKor 13,4—13). 
Sajnos, mintha a szeretet „hiánycikké” vált volna 
társadalmunkban, de még a keresztények között is. 
Kik legyenek hát a szeretet ízes „gyümölcseinek” 
osztogatói szeretetre kiéhezett világunkban, ha nem 
mi, akik Krisztusra, az ő szeretetére hivatkozunk, 
akik a „főparancsot”, a szeretet törvényét iktatjuk 
be teológiánk és igehirdetésünk, mi több, életünk 
középpontjába. Ha valóban a szeretet „melegágyá
vá”, otthont ígérő és nyújtó közösségévé válnánk — 
mi, az e hazában élő sok milliónyi keresztény, ha 
törekvéseinket nem a számonkérés, hanem a meg
bocsátás, segítés, a megújult életre vezetés szándéka 
vezetné — a meglévő objektív nehézségek mellett is 
egyhamar boldog néppé válhatnánk. Igen, mert ahol 
á szeretet éltet, ott segítő, újrateremteni képes ere
jével az Isten is jelen van.

Félek kimondani, félek leírni: vajon csak vágy
álom lenne, hogy a szeretetnek hatékony erejében 
indul el minden keresztény hazánk újjáélesztésének, 
újraevangelizálásának útján? Kétségtelen, hogy az 
útonjárás nem lesz könnyű. Tudjuk, hogy az elmúlt 
évtizedekben sorainkat is megtizedelte, fellazította a 
kishitűség, reményvesztettség. Sokakat — különösen 
a fiatalabb generáció tagjait — „indoktrináltak”, 
egyeseket ellenséggé, másokat ellenféllé, vagy leg
alábbis közönyössé formáltak. Meggyőződésből-e 
vagy haszonleséséből, netán emberi gonoszságból 
Krisztus szeretete helyett osztályharcot hirdettek, 
gyűlölködést szítottak. Csalfa, alantas vágyakat fel
korbácsoló ideológiát igyekeztek az emberek fejébe- 
szívébe „betáplálni”. Ma már tapasztalatból tudjuk 
— Istennek hála —, hogy ez a törekvés csak alig 
termette meg mérges gyümölcseit. De nyomában 
olykor vészes űr támadt. Kiéhezett lelkű, szegénnyé

tett emberek bolyonganak közöttünk, akiktől elvet
tek valamit úgy, hogy bármit is adtak volna helyé
be. Vagy ha mégis, hát gyanakvást, netán az ellen
ségeskedés érzését mindazokkal szemben, akik kitar
tottak Krisztus mellett.

De tegyük félre a múlt miatti kesergést, még in
kább a jövőnk miatti aggódást, a kicsinyhitű kétke
dést.

Az ökumenikus béke,
a keresztényeknek szívből-lélekből fakadó közele
dése, Krisztusban való összeforrottsága, közös imája 
(nemcsak az imaheti „rendezvényekre” gondolok), az 
ismétlődő testvéri találkozások, elmélyülő kapcsola
tok (számomra felejthetetlen marad néhány ilyen ta
lálkozás, így pl. az evangélikus Teológiai Akadémián 
vagy a Deák-téri gyülekezetben) — és még sok min
den más el tudják és el is fogják majd mélyíteni a 
szeretetközösséget minden Krisztust megvalló közös
ség és egyén között.

De ennél még többet lehet és kell is tennünk. Ha
zánkban még csak gyermekcipőben jár (ha egyálta
lán már „jár”) a keresztények közötti (mondjuk ki: 
katolikusok és protestánsok közötti) rendszeres és 
több szinten is folyó találkozás, tanácskozás. Teoló
gusok, lelkipásztorok és világi hívek együttműködése 
még csak reménység, ígéret — bármennyire is öröm
mel könyvelhetünk el néhány tiszteletre méltó kez
deményezést, óvatos közeledést. Ország-világ elé kel
lene végre tárnunk: mi, magyar krisztushívők nem
csak tudomásul vesszük egymást, de őszintén igyek
szünk is kapcsolatunk, szeretetközösségünk elmélyí
tésére. Isten mentsen meg attól, hogy „langyosak
nak” minősüljünk, hogy csak pislákoljon, netán las
san kialudjon lelkűnkben a mindannyiunkat Krisz
tushoz és őbenne egymáshoz fűző szeretet lángja. 
Ha csakis „türelemről” tennénk tanúságot, ha csak 
egymás „mellett” élnénk, akkor fellazuló, széthulló, 
netán széthúzó életünkkel azt tagadnánk meg, aki 
mindannyiunkat útra küldött, és aki mindannyiun
kat meghívott a közös atyai házba.

Sokat szólnak és írnak ma a pluralista társa
dalomról, az azon belül, fellelhető vallási pluraliz
musról. Ezt fel nem ismerni, ezt tagadni — szemel
lenzős oktalanság lenne. Mert hogy a Krisztusban 
való egység a sokféleségben és nem az uniformizá
lásban lett élő és éltető valóság, azt a különféle, sa
játos teológiát tükröző evangéliumoktól kezdve, ke
resztény őseink óta a mai napig a történelem iga
zolja. A meglévő és a sokszínűséget biztosító plura
lizmus mellett a kohéziót, az összetartozást biztosító 
erőt múltban és jövőben változatlanul a Krisztusba, 
az ő megváltásába, valóságos istenségébe és ember
ségébe, üdvözítő erejébe vetett hit megváltása és az 
e hit szerinti élet biztosította.

A ma is megélt pluralizmusban a leghatékonyabb 
összetartó erő a Krisztus nevében végzett

közös imádság.
Közös ima a családban (a „vegyes vallású” csalá
dokban is), a különféle kisebb-nagyobb csoportok ta
lálkozója alkalmával — és ki tudná felsorolni hol, 
mikor és hányszor. Sem m iféle ökumenét, egységet 
nem  lehet elképzelni „térdenálló teológia” (Kari 
Rahner kifejezése), azaz hitünkben való imádságos 
elmélyülés nélkül. Ne múljék el egyetlen istentisz
telet, szentmise vagy igeliturgia, melyen ne könyö
rögnénk egymásért, önm agunkért, a keresztények  
nagy közösségéért kell naponta im ádkoznunk  — ne
künk, akik Krisztusban már egyek vagyunk. Úgy 
gondolom, ennek az óhajnak gyakorlattá tétele na
gyobb lendületet, mit több, mélységet jelentene az 
ökumenikus munka számára, mint akárhány közös 
konferencia, esetleg közös teológiai kiadvány.

A prófécia karizmájával nem rendelkezem, de sza
bad talán „álmodnom”. Álmaim visszatérő „tárgya” :

80



az előttünk álló imádkozó, a keresztényeket és min
den istenhívőt, de minden jóakaratú embert is egy
beötvöző magyar évtized, évszázad, jövő. Bárki, aki 
a közösen imádkozó és a közös jövőért dolgozó ke
resztényeket látva-hallva még mindig „keresztény 
kurzustól” félne e hazában, azt aligha tudnám a jó
zanul gondolkozó emberek közé sorolni.

Közös jövőnket, útonjárásunkat
a reménység dimenziójában

kell szemlélnünk és megélnünk. A hívő keresztény 
számára olyan „negyedik dimenzió” ez, mely képes 
túllépni minden nemzeti, evilági, sőt kozmikus hatá
ron, mely nem önmaga erejében bízik, mert tudja, 
hogy a „meghívás egyházának” tagjai vagyunk. A 
HIVŐ pedig, aki ott áll „mögöttünk” és vár „előt
tünk” — a közös atyai házában mindannyiunkat ösz- 
szegyűjtő Isten. Az, aki figyelmeztet: ég és föld, 
emberi tehetség és tehetetlenség, testvérháborús és 
békés evilági korszakok mind élmúlnak. De az ö  
megújító, egybehívó szavának érvényében, szereteté- 
nek erejében majd minden újjászületik: íme, újjá
alkotok mindent (Jel 21,5).

Szabadítsuk ki végre ökumenikus törekvéseinket a 
kicsinyes aggályoskodók és merev ultra-konzervatí- 
vok kishitűségéből. Erre m á r  m a  komoly alapunk 
van. A katolikusok és protestánsok „hivatalos talál
kozóin” egyre több, eddig egyértelműen a „szemben
állást” kifejező „tétéit” sikerült már teljesen vagy 
részben tisztázni. — Ami mégis, még ma is hát
ráltatja a teljes egység kialakulását, ami elválaszt, 
az a több száz éves történelmi „ballaszt”, egy sajá
tos „hagyomány” visszafogó ereje. Ehhez járul még 
a több évszázados „különélés” ténye. A Limai-nyi
latkozat (1982) számos „romok alá temetett” közös

tanítást tárt újra fél. Hogy hol „szorít mégis a ci
pő?” A hivatal, mindenekelőtt a Péter-szolgálat ér
telmezésénél. Nem feledhetjük azonban, hogy Krisz
tus számára mindenekelőtt a megváltásra váró, ille
tőleg a megváltott ember állt a középpontban. Ő  
azért jött, hogy életünk legyen... ,  nem pedig azért, 
hogy tanítványai azon vitatkozhassanak: ki nagyobb 
a mennyek országában. Ebbe az „országba” számos 
híd vezet — nem ember által megtervezett és kivi
telezett híd. S újra csak „álmodom”: előbb-utóbb 
lesz egyházunknak olyan pápája, aki „hivataláról”, 
annak értelmezéséről újszerűen fog nyilatkozni. Nem 
mást fog mondani, mégis másképp fog szólni. Mert 
ő is tudja majd, hogy a dogmák nem pontok, hanem 
kettőspontok. A teljes isteni igazságot sohasem lehet 
a „szó börtönébe” vagy éppen „tétélekbe” bezárni. 
A Szentlélek el fog vezetni a mindig teljesebb, min
dig pontosabban megfogalmazott igazságra — míg
nem Isten lesz minden mindenben. Az emberi értel
met, tudást, az emberszíveket Ő fogja betölteni, ön
magában eggyéforrasztani.

Generációnk egy erőszakkal létrehozott társadalmi 
rend összeomlását élte át. Az új születőben van. A 
változások közepette, melynek olykor aktív, de nem
egyszer szenvedő alanyai vagyunk, a mi küldetésünk 
és feladatunk nem lehet más, mint elmélyíteni ön
magunkban, közösségeinkben, társadalmunkban a 
szeretetet. Szívleljük meg végre Szent Pál buzdítá
sát: „Törekedjetek a szeretetre” (lKor 13,13). Az 
ebből a szeretetből forrásozó tudományos kutató 
munka, az ennek a szeretetnek ihletében végzett 
imák, vállalt áldozatok társadalmunkban is az életet 
gazdagító kovász erejével fognak hatni.

„A HIT HALLÁSBÓL V A N ...”
— A rádiómissziós szolgálat mai esélyeiről —

Süllyedő hajó vagy nagyhatalom?
Amikor a múlt év májusában először keresett meg 

Pósfay György azzal a kéréssel, hogy a Trans World 
Rádió Monté Cario-ból sugárzott evangélikus adá
sainak szerkesztését át kellene vennem, első, őszin
te gondolatom az volt, hogy „süllyedő hajóra” hív
nak dolgozni. Hiszen lehet-e még esélye bárminemű 
rádiómunkának a TV és videó uralmával szemben? 
Egyáltalában hallgat-e még rádiót a ma embere, 
amikor már kora reggeltől több magyar nyelvű és 
számtalan idegen nyelvű TV-adás között válogathat?

Kétségeimre az első megnyugtató választ az eddi
gi szerkesztő, Pósfay György adta meg, aki elmond
ta, hogy évente több, mint 800 levél érkezik vissz
hangként a heti mindössze kétszer 15 perces adások
ra. Ezeknek egy jelentős százaléka a határon túli, 
elsősorban erdélyi hallgatóktól érkezik, jelezve, hogy 
a rövidhullámú adások — technikai korlátáik elle
nére — foghatók az egész Kárpát-medencében (je
lenleg szombaton és vasárnap 17.35—tői a 31 méteres 
rövidhullámon. 9435 kHz-en). A szeptemberben Ke- 
lenföldön a Rádiómisszió által rendezett evangélizá- 
ciós hétvége továbboszlatta kétségeimet: péntek es
tétől vasárnap délutánig több száz ember fordult 
meg a kelenföli templomban, akik többségükben a 
rádióműsorok hallgatói közül kerültek ki. Űjabb 
bátorítást jelentett január eleji párnapos látogatá
som Pósfay Györgynél Genfben, aki beavatott a rá
diómissziós szolgálat több évtizedes történetébe. 1963 
óta folynak a magyar nyelvű evangélikus adások 
északi testvéreink, elsősorban norvég és finn misz- 
sziói társaságok komoly anyagi áldozatvállalásával. 
Imponáló és még alig ismert az a munka, amit kül

földön élő lelkésztestvéreink, a „17. egyházmegye” 
végzett ezen a területen az otthoni magyarság lelki 
gondozása, evangelizálása, az alvó illetve „elaltatott” 
missziói felelősség ébresztése érdekében. Szép fel
adat lenne egyháztörténészeink számára ennek a ke
véssé ismert és eddig még kevésbé értékelt, sajátos, 
egyidejűleg bel- és külmissziói jellegű szolgálat tör
ténetének a feldolgozása. Bár lehetséges, hogy ennek 
megírására a a legilletékesebbeket, Terray Lászlót, a 
magyar evangélikus adások elindítóját és a jelen
legi szerkesztőt (hivatalosan csak július 1-től ve
szem át az adások szerkesztését), Pósfay Györgyöt 
kellene megkérnünk, hiszen náluk van a rádiómisz- 
szió jelentős írásos dokumentációjának nagy része.

S végül hadd említsek még egy aktuális választ 
az alcímben felvetett kérdésemre. E sorok írásának 
idején javában folyik a harc a vallási műsorok ide
jének, sugárzási módjának (URH, középhullám stb.) 
kérdése körül. Ez is jól mutatja, a rádió még min
dig „nagyhatalom”, ha nem is mérhető talán a TV 
tömiegformáló és deformáló erejéhez. (Csak zárójele
sen hadd idézzem ezzel összefüggésben Pajor Tamás 
énekének továbbmeditálásra érdemes refrénjét: „Jé
zus felold a tévéterrör alól!”)

Bibliai, teológiai összefüggések
Mielőtt a rádiómissziós szolgálat gyakorlati kérdé

seire térnénk, talán nem felesleges némi biliai, teo
lógiai alapvetés. Ebben segít nekünk Pál apostol, 
aki nem is sejthette, hogy csaknem 2000 évvel ez
előtt már a rádiómissziós munka alapjait is lerakta, 
amikor többek között ezt írta a rómaiaknak: „Ho
gyan is higgyenek abban, akit nem HALLOTTAK?
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A hit HALLÁSBÓL van, a HALLÁS pedig a Krisz
tus beszéde által. Kérdem: talán nem HALLOTTAK? 
Sőt nagyon is! Az egész földre elhatott az ő beszé
dük.” (Rm 10, 14kk)

A Szentírás egyértelmű üzenete, hogy legfontosabb 
érzékszervünk a fülünk, a láthatatlan Isten látható
vá válik az ő hirdetett szava, igéje által. Talán nem 
véletlen, hogy Jézus oly gyakran zárja íqy tanítá
sát : Akinek van füle a HALLÁSRA, hallja . . . ” Ter
mészetesen ez nem jelenti azt, hogy nincs helye a 
vizualitásnak a keresztyén tanításban. De éppen 
ezen a területen reálisan kell látnunk a minden
áron való szemléltetés korlátáit és veszélyeit. A Tíz- 
parancsolatból evangélikus berkekben agyonhallga
tott képtilalom problémája igencsak megérne egy 
alapos teológiai elemzést. . .  A legmegrázóbb Golgo
ta-ábrázolás sem pótolhatja a kereszt evangéliumá
nak hirdetését. János 3, 16 több információt közöl 
Istentől, világról, emberről, mint a legpompásabb 
szárnyas oltárkombináció vagy bármilyen szuper Jé
zus-film. ahol az igei mondanivalót elnyeli a lát— 
ványözön tengere.

„Boldogok, akik nem látnak és hisznek” — hang
zik Jézus jövőbe mutató ígérete. A „hiszem, ha lá- 
tom”-féle „Tamás-kór” napjainknak is népbetegsé
ge. Szomorúan figyelem konfirmandusainkat, hitta- 
nosainkat: a beszéd önmagában már csak ritkán 
tudja lekötni őket. Kórosan megemelkedett az inger
küszöb, már csak a vizuális „szemcsiklandozásra” rea
gálnak. Az „egyszemű szörnyeteg”, a televízió ural
ma alatt élnek, a szem „rágógumijává” vált a TV és 
a videó — dühödten rágják, pedig már régen nin
csen íze, de nincsen erejük „kiköpni” . . .

Félreértés ne essék, nem vagyok sem TV- sem vi- 
deoellenes. Számos területen jól tudom használni 
ezeket a segédeszközöket lelkészi munkámban. De 
józanul kell látnunk, hogy hallanunk, meghallanunk 
kell Isten igéjét és ezt semmi sem pótolhatja, szorít
hatja háttérbe. Egy vak embernek teljes értékű is
tentisztelet-élménye lehet egy templomban, de vajon 
mit tud felfogni egy élesszemű süket?! Egyik lel
készkollégám kicsit talán erőltetett szellemeskedés
sel igy jellemezte a hitetlen, istentagadó ember alap
betegségét: „vallás-sérült, mert hallás-sérült” . . .

A szemek igazi „reneszánsza” majd odaát lesz, 
„mert most tükör által homályosan látunk, akkor 
pedig színről szinre . . .” Addig pedig el kell visel
nünk, hogy „hitben járunk és nem látásban”. Be
csüljük meg, ha Isten halló fülekkel ajándékozott 
meg minket, és ragadjunk meg minden lehetőséget, 
mellyel hallhatóvá tehetjük Isten örömüzenetét. Ide 
tartozik tehát a rádiómisszió szolgálata is. Lehet, 
hogy sok más területen a rádió nem versenyképes 
ma már a televízióval szemben, de éppen az evan
gélium továbbadásában, a misszióban lehet egyen
rangú eszköz Isten, illetve az ő egyháza kezében.

, Hogyan tovább — néhány gyakorlati kérdés
A hogyan tovább kérdés megválaszolása előtt ta

lán nem felesleges tisztázni, hogyan volt eddig. Nin
csenek illúzióim, tudom, hogy lelkészi karunknak 
csak kis része hallgatta eddig ezeket az adásokat. 
De talán jogos az a reményem, hogy ezentúl nem
csak földrajzilag kerül közel hozzánk a szerkesztés, 
hanem ahogy ezt a szponzoráló testvéreink is igény
lik, egyre több munkatársát kapunk szűkebb ha
zánkból, egyházunkból is.

Nézzük tehát az eddigi jól kitaposott, bevált mű
sorrendet, melyen csak akkor érdemes változtatnunk, 
ha jobbat találunk helyette. Eszerint a vasárnapi 
adások mindig rövid, 10—12 perces igehirdetést tar
talmaznak megfelelő ének-zene keretben (ez utóbbi 
frissítése, bővítése mindenképpen indokolt). A szom
bati adásoknak viszont hetenként eltérő jellege van. 
Az első szombat az úgynevezett missziói negyedóra, 
ahol az adások egyik fő támogatójának, a Norvég

Izrael Missziónak jogos igénye, hogy megfelelő 
arányban helyet kapjon a zsidómisszió szolgálata is. 
A második szombat általában a nagyobb lélegzetű te
matikus sorozatoké, itt jelenleg Gémes István „Egye
dül Jézus” című sorozata fut. A harmadik szombat 
a „Levelesláda”, melyben hallgatói levelekre vála
szolunk. Ezt az igen fontos lelkigondozói szolgálatot 
hosszú évek óta végzi töretlen hűséggel Kelemen 
Erzsébet diakonisszatestvér. A negyedik szombat a 
gyermekek felé próbálja megfogalmazni az evangé
liumi üzenetet, tanítást. S ha öt szombat van egy 
hónapban, akkor külön adás jut az ifjúságnak is. 
Lehet, hogy ezek a keretek nagyon szerénynek tűn
nek, hiszen 15 percnyi adásidő nem sok. De ismerve 
korunk izgága emberét, már az is csoda, ha valaki 
15 percet tud figyelni az evangélium hangjára.

Nem kevés ez az adásidő, főleg ha felelősen és 
tartalmasán akarjuk megtölteni. Ehhez várom a 
Lelkészkollégák és minden érdekelt Olvasó, illetve 
jelenlegi és jövendő Hallgató segítőkész javaslatát, 
ötletét, építő kritikáját, esetleges műsorjavaslatait. 
Hálás lennék olyanok jelentkezéséért is, akik készek 
közreműködni az egyes adások elkészítésében is, hi
szen nemcsak a szerkesztés, de a műsorkészítés fel
adata is egyre inkább a miénk lehet. A leveleket 
nagytarcsai címemre kérem: 2142 Nagytarcsa,
Sztehlo Gábor u. 1. Telefon: 28/70-684. Előre is há
lás köszönet!

Gáncs Péter

BRÜCKNER ÁKOS ELŐD o. cist.:

Mit akar az OL1 ?

A LELKIPÁSZTOR hasábjain már adhattunk tájé
koztatást a Magyar Katolikus Püspöki Kar Or

szágos Lelkipásztori Intézetének alapításáról és éle
téről. Akkor 5 pontban foglaltuk össze, hogyan pró
bálkozik ez az 1989 tavaszán létesített, elsősorban 
oktatásszervező központ a papság, az ifjúság, a fel
nőttképzés szolgálatában, a pasztoráció szervezése és 
a pasztorációs kommunikáció érdekében elindulni.

A közelmúltban meglátogatta — lassanként építé
szetileg rendbehozott és berendezett — épületünket 
a LELKIPÁSZTOR Szerkesztője, Dr. Hafensoher 
Károly. Nyílt érdeklődése, elgondolkodtató meglátá
sai, szívélyes barátsága adta az alkalmat, hogy rövi
den újra elmondjuk, ma hol ta r tu n k . . .

1. A  biblikus gondolkodás jegyében szívesen be
szélünk az Űr tetteiről jelképekben, szimbolikus tet
tekben. Valóban az Úr tettének tartjuk azt a tényt, 
ahogy szinte szobáról szobára, megszerezhettük, vagy 
visszaszerezhettük és berendezhettük a Flórián áru
ház közelében álló, nekünk szánt kétemeletes épüle
tet, amely eredetileg munkásfiatalok kollégiumának 
készült. Hívő tapasztalatunk, hogy a belső renová
lás gyötrelmes hónapjaiban azért tudtuik megőrizni 
— munkánkat rendületlenül folytatva — a testvéri 
légkört, mert naponta közösen imádkoztuk a zso
lozsma egy rövid „imaóráját”. Hálaadással ezt azóta 
is tesszük.

— Az idei január végi Országos Teológiai Napok 
megrendezése során észleltük, hogy székhelyünk 
egyszerűsége, szűkössége mennyivel közvetlenebbé, 
alkalmazkodóbbá teszi a résztvevőik százfőnyi cso
portját. Meggyőző jel volt ez számunkra az evan
géliumi egyszerűség szeretetére. Ugyanakkor persze 
mindent megtettünk, hogy a határainkon innen vagy 
túlról jövő, világi hívő, vagy lelkipásztor vendégeink 
jól érezzék magukat és eredményesen tanácskozhas
sanak. Az eddigi legszebb elfogadást a Pápai Nun- 
ciustól kaptuk, aki meglátogatván bennünket, elme
nőben azt mondta útitársának: csak az a kár, hogy 
ilyen kicsiny ez a ház, meg kellene nagyobbítani, 
de úgy, hogy a szemlélete megmaradjon.
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2. Az utóbbi másfél év alatt leginkább a felnőtt- 
képzés terén léphettünk előre. KATTA-nak rövidít
jük az ún. Katolikun Társadalom Tudományi Aka
démiánkat, amely tantervi menetben, megfelelő elő
adógárdával, hétvégi kétnapos találkozók keretében 
fog össze tavaly még csak egy, idén már hat tanul
mányi csoportot. Az oktatás, sőt képzés célja, hogy 
vezetőket, szakembereket neveljen ki, ill. tovább, 
akik a szociológia alapvető tanításait és Egyházunk
nak ezzel kapcsolatos szemléletét — a Rerum No- 
varum körlevéltől a Centesimus Annusig — jól is
merik és alkotókészen élnek is vele.

Bánt bennünket az, hogy a hirtelen változások 
kapcsán napjainkban számos olyan kijelentés, vé
leménynyilvánítás hangzik el a közélet fórumain a 
kereszténység jegyében, amelyek tartalmilag tájéko
zatlanok arról, amit forma szerint képviselnek. Se
gíteni szeretnénk tehát mindazoknak a lelkiismere
tes, felelős fiataloknak, vagy már tényleges veze
tőknek, akik szolgálatot vállalnak az Egyházon be
lül, vagy annak érdekében, hogy vállalkozásuknak 
meg tudjanak felelni. Képzést említettünk, nem csu
pán oktatást. Ez annyit jelent, hogy hallgatóink 
előadóikkal párbeszédbe kerülhetnek, „házi feladato
kat” vállalnak el és dolgoznak ki, a másodévesek 
már bizonyos részfeladatokat oldanak meg. Mind
ez igen meggyőzően mutatja a tagozatokon belül is 
a közösséggé válás útját. A szélrózsa minden irányá
ból összeverődött, összetoborzott hallgatók csakha
mar baráti, szolidáris közösséggé válnak.

A közösség és felelősségvállalás érlelődését tapasz
taljuk az ún. modell-plebániák rendszerét kialakító 
munkánkban is. Törekvésünk kezdet óta arra irá
nyult, hogy azok, akik bármilyen kezdetlegesen is 
— valamilyen egyházi „szolgáltatáshoz”, — mi hisz- 
szük: Krisztus valamelyik szakramentális ajándéká
hoz — akarnak jutni, ne csak tájékoztató oktató 
felkészítést kapjanak ehhez, hanem annak elváró 
lehetőségét is, hogy megajándékozottságukban közös
ségben maradjanak egymással és egyházukkal. Ez a 
„koinonia”, amelyről az 1. János levél beszél... és 
amelyet Ciprián Augusztinus így ír le: „az Atya, 
a Fiú, a Szentlélek egységéből eggyégyűjtött nép 
vagytok”. Ennek komolyan vételét a II. Vatikánum 
minduntalan sürgeti, a Christifideles Laici apostoli 
buzdítás pedig, amely a világiak egyházi méltósá
gáról, szerepéről szól az 1987. római szinódus nyo
mán, részletesen leírja (26—27 p. pl).

II. János Pál már az esztergomi találkozáskor ki
fejezte, a letűnt évtizedek egyik legnagyobb szenve
dése és kára az, hogy bár a tanítást lehetett a 
templomokban hallani, a krisztusi közösséget ezer 
gáncs között alig lehetett az egyházi és — közélet
ben megélni. A modellplebániás munkánk egyrészt 
a papság és a velük együttmunkálkodó testvérek 
közösségét mélyítette el. Legutóbbi, januárvégi ta
lálkozónkat ilyen szempontból ünnepnek mondhat
juk. Egyben a cselekedniakarást is fokozta a részt
vevők elfogadottságélménye. Ez a második jellemző 
vonás: munkatársaink ma már azt keresik, hogyan 
oszthatnák meg tapasztalataikat környezetükben,

térségükben kollégáikkal. A kikísérletezett és beváló 
modellt ki akarják terjeszteni, hogy másoknak is 
segítsenek vele. A harmadik tapasztalatunk mód
szertani jellegű: kérdőíveink, tájékoztató füzeteink 
egyszerűen megváltoztatják a hívekkel való kapcso
latunkat: a jogászi, feltételeket követelő, túlságosan 
tárgyi megközelítést egy ún. újraevangelizáló, sok
kal személyesebb, segítőkészebb, fejlődési utat fel
táró befogadás váltotta fel. Nem egymással szem
ben, hanem együtt keressük a hitelesebb Krisztus
keresés, -követés útját. (Szívesen említjük itt azt 
a minden keresztény —, sőt minden nevelőszándékú 
fiatal szülőt érintő 30 oldalas népszerű füzetet, „Egy 
gyermek megérkezett”, amely egy külföldi szakmun
ka átdolgozása nyomán már elsősorban |nem a napi 
almában, netalántán banánban akarja szolgálni a 
gyermeket, hanem az első hat év fejlődéslélektani 
menetéhez kíván igazodni, — még a vitaminadago
lásban is.)

3. Röviden még megemlíthetnénk azokat a na
gyobb fesztávú feladatainkat, amelyeket kifejezetten  
nem  kerestünk, de hívő becsülettel ki sem térhet
tü n k  előle. így vált feladatunkká a Pápával való 
Népstadion-beli ifjúsági találkozó előkészítése és 
összefogása. A felvezető program és a mozgásművé
szet jegyében bemutatott pillanatkép — amely a 
Margit-szigeten élt Árpádházi királyleány kiengesz
telő zsenialitásának jegyében számolt el keresztény 
történelmünk ezer évéről — igazából a lelkigya
korlatozó, „csendes napok”-at vállaló felkészülés 
erejében vált olyan sodróvá. Ez vezetett ahhoz a 
stadionbeli tapshoz, amellyel ifjúságunk kiengesz- 
telődöt't a rendfenntartó — évtizedeken a lelkiségek 
munkáját gátló-korlátozó erőkkel, valahogy úgy, 
ahogy az ősegyház üldözöttéi vállalták el leprát ka
pott 'bíráik ápolását. — Örömmel, ezeregy megrá- 
zóan szép hívő tapasztalatot gyűjtve szolgáltuk a 
Taizé-i európai találkozó eseménysorát. Ez olyan 
mély ökumenikus élményekhez, megtapasztalásokhoz 
vezetett számtalan fiatalt és vendégfogadó családot, 
hogy ma is úton-útfélen erről beszélgetünk. Az egy
más elfogadása, a kiengesztelődés, a bizalomébresz
tés nemzetközi zarándokúján sok újabb kapcsolat 
született közöttünk.

Legújabb ökumenikus találkozásaink a közös 
imádság és Biblia-szereteten túl a közös karitász út
ját egyengeti (börtönmisszió, drogsérületék gondo
zása, és területi karitász-szolgálat stb.). — Korábbi 
látogatóinkkal, a kül- és belföldi érdeklődőkkel — 
legalább is az odaadóbb szándékúakkal kapcsola
taink kölcsönös barátsággá mélyülnek. Belső kö
reinkben is a koordinálódás, az egymás segítése, az 
együttműködés szándéka fogalmazódik meg egyre 
világosabban és ennek lelkülete mélyül el.

4. Jelenleg az egyházmegyei zsinatok, zsinatiak 
folyamiatok beindulása foglalkoztatia egyházunkat 
hazánkban. Lelkipásztori tervezés, és számtalan ok
tató, karitatív síkú munkaterület összerendezése a 
feladatunk. Ebben — valamiképp — a testvéri egy
házi közösségekkel együtt vagyunk. Így szívesen 
tanulunk viszont is tapasztalataikból.

SPECIÁLIS KOLLÉGIUM A HOMILETIKA TÁRGYKÖRÉBŐL
Az 1991/92. tanév II. féléve. ETA — BUDAPEST — heti 2 érában. Előadó: Dr. H afenscher Károly

HOGYAN PRÉDIKÁLJUNK A 21. SZAZAD KÜSZÖBÉN?
1. Prédikáljunk-e egyáltalán?
M it a já n la n a k  h e ly e tte?  N em  ld e jé tm ú lt-e  a p réd ikáció?
2. Az evangélikus prédikáció lényege.
Az ev an g é liu m h lrd e tés  szen t egyoldalúsága.
3. A prédikációra készülés egyes fázisai.
Á llandó készü lés és egyes a lk a lm a k ra  k o n k ré t készülés.
4. Kortárs prédikál kortársnak.
A k o rtá rs  Jé zu s szava szólal m eg a k o r tá rs  a jk á n  k o r tá rs a k 

n ak .
5. K ontextualltás: globálisan és lokálisan.
V ilágm éretű  reg lonális-o rszág o s-h e ly l összefüggések.
6. Segédeszközök Igénybevétele.

T ex tu s-ex eg ez isek -d o g m atlk a l kézikönyvek  — m ai teol. iro 
dalom  stb.

7. M ilyen nyelvet használjunk?
A m ai m űvelt em b er nyelve  — vagy a színház, irodalom , 

u tca  n y elve?
8. A rendszeres és tudatos Imádság klsérőtényezöként.
Ig eh ird e té s  elő tt, a la tt, u tán a . Egyéni és gyü lekezeti im a h á t

tér.
9. Az előadásm ód m ai követelm ényei.
H angunk , g esz tu sa in k  h aszn á la ta  — id ő ta rta m  figyelem bevé

tele.
10. A k ísérletező homlléta.
A v isszh an g ra  figyelve (feed-back) m ind ig  n y ito ttan  az ú jra .
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L e lk e s z -ö z e m m e l

Szerény külső -  fontos tartalom
Mint a Lelkipásztorban már 

előzetesen jeleztük, az ökume
nikus Tanulmányi Füzetek soro
zatban megjelent a 2. számú ki
advány: Protestánsok — Kis egy
házak — Szekták címen, örven
detes, hogy a püspöki körlevél 
mellékleteként minden evangé
likus lelkészi hivatal egy-egy pél
dányt kapott e füzetből.-

A rövid tanulmányi füzet ért
hetően és tárgyilagosságra töre
kedve tárgyalja az e témában 
kulcsfontosságú fogalmakat, be
mutatja a Magyarországon élő 
nem-római katolikus egyházakat 
az orthodoxok kivételével. Külön 
kezeli az ún. klasszikus protes
táns egyházakat, a neoprotestáns 
egyházakat és a modern protes
tantizmus irányzatait. A szekták 
közül csak hármat említ meg: a 
mormonokat, a Jehova tanúit és 
a Hit Gyülekezetét, noha érzékel
teti, hogy más vallási csoportok
ról is tud.

A tanulmányi füzet mondani
valójára máris több visszhang ér
kezett. Pozitív és negatív kritika 
is hallható. Pozitívumként érté
kelik a korrekt hangot és a plu
ralizmus lehetőségét a protestan
tizmuson belül, ami az egyház 
gazdagságából is fakadhat, nem 
csupán az emberi bűn következ
ménye. — Örvendetesnek tartják 
többen, hogy a tanulmány rövid 
volta ellenére is sok információs 
anyagot hoz és ezzel további tá
jékozódásra ösztönöz. — A kifo
gások között szerepel, hogy a 
hangja változó: hol egy tudo
mányos értekezés, hol egy lelki
pásztori levél stílusa érezhető. 
Mások azt mondják több helyen 
hiányzik a véleménynyilvánítás, 
leíró adatokkal nem tudnak mit 
kezdeni a gyülekezeti tagok, me
részebb ,állásfoglalás kellene. A 
legtöbb kritikát a Jehova tanúi 
kezelése váltotta ki. Sokkal ve
szélyesebbnek érzékelik a való
ságban e szekta működését. Má
sok hiányolják a nem-keresztyén 
vallások megjelenésének, sőt tér
hódításának említését és ebben a 
kérdésben adandó eligazítást.

Külön foglalkozunk Szabó Im
re református lelkipásztor levelei
vel. Szabó Imre — különösen a 
karizmatikusokkal kapcsolatban 
— szaktekintélynek számít. — 
Szívesen adok helyt elismerő és 
bíráló sorainak e helyen. Meg
jegyezzük, hogy ő már az anya
got kéziratban megkapta, ezért 
küldhette el megjegyzéseit január 
10. keltezéssel. A már nyomdában

levő anyagon ugyan változtatni 
nem lehetett, ezért levélben je
leztük, hogy kérését az eredeti 
formában teljesíteni nem tudjuk.

A füzet összeállítói az ÖTK ke
retén belül Bafenscher Károly, 
Karasszon István, Kis Emil, Ko- 
vách Attila és Tóth Károly vol
tak. Hasonló jellegű és terjedel
mű kiadványok szerepelnek az 
ökumenikus Tanulmányi Köz
pont tervei között: az ethniku- 
mok és a vallások, az orthodoxia 
hazánkban, az európai protestan
tizmus és Közép-Kelet-Európa 
szekták és nem keresztyén val
lások témakörben. Az egyszerű 
külsőben megjelenő, megbízható 
információs anyag lelkészek és 
gyülekezeti tagok számára is 
vonzó, ára miatt könyen elérhe
tő lehet a jövőben is.

Végül hadd álljanak itt Szabó 
Imre sorai:

„Általában nagyra értékelhető a 
tanulmány objektivitása, korrektsé
ge, pozitív értékelésre törekvés 
tendenciája, szerbben a hagyomá
nyos lekezelő, eleve kritikus 
szemlélettel, ítélkező stílussal, aho
gyan a szekták kérdését kezelték 
és kezelik sokan ma is. . . .  talán 
még erőteljesebben ki leheti volna 
emelni, hogy a különbözőségek ki
mondhatatlan gazdagságot rejtenek 
magukban, ezért nemcsak eltűrni, 
elismerni lehet, hanem még hálát 
is adni értük . . .  A karizmatikus 
mozgalmakról szóló részeket külö
nös figyelemmel olvastam, minthogy

itt úgyszólván otthon vagyok... 
ezek is teljes becsületességgel van
nak összeállítva. Ami sok helyütt 
elsikkad, hogy ti. nagy különbség 
van az egyházon belüli és azon kí
vüli karizmatikus mozgalmak kö
zött, az itt világosan kifejezésre jut. 
— A Hit Gyülekezetével kapcso
latban olvasható — kialakulásában 
döntő szerepe volt a protestáns 
karizmatikus személyekkel való 
kapcsolattartás (Bereczky Sándor, 
Szabó Imre). „Kérem, hogy ezt a 
mondatot szíveskedjenek kihagyni, 
vagy legalább a zárójelben levő ne
vemet. Németh Sándornak ez a nyi
latkozata, amellyel már másutt is 
találkoztam, nem felel meg a való
ságnak. övele mindössze egyszer 
találkoztam az életben. . .  és sem
miféle kapcsolattartásban ezután 
nem voltunk. Az viszont igaz, hogy 
Németh Sándor igen bensőséges vi
szonyban állt Bereczky Sándorral és 
az ő gyülekezetéhez tartozott, mi
után Bereczky Sándor kilépett az 
egyházból és megalapította a ma
ga gyülekezetét.”

A felekezetek és vallások mai 
magyarországi bonyolult helyze
tében bizonyára szükség van hig
gadt, elfogultságtól mentes, tájé
koztató jellegű írásokra. A bigott, 
kirekesztő, indulatos hang nem 
szolgálja a megújulást. Csak sa
ját felekezetünk iránti hűséggel 
és az ökumené gazdagsága irá
nyában nyitottsággal szabad e 
mai kérdéseket kezelni. Ezek a 
füzetek végső soron ezt a célt 
szolgálják.

HK.

KÖNYVISMERTETÉS
Haans-Christoph Piper: Betegágyon.

Fordította: dr. Bodrog Miklós. (Kapható: Ev. Sajtóosztály, 98 Ft)

Nem szakemberek nagyképű tu
dálékossága, nem is felületes vallá
sos bölcselkedés, hanem személyes, 
őszinte és alázatos hit szólal meg 
ebbén a nagyszerű könyvecskében. 
A szerző segíteni akar „betegeknek, 
rokonoknak, ápolóknak” a betegség 
határhelyzetében, ahol „vakvágány
ra kitolt, ablaktalan tehervagon
ban” érzi magát az ember. A be
teg testi szenvedéseit súlyos lelki 
gyötrelmek tetézik: az elszigetelt
ség, a másoktól való függés meg
alázó érzése mellett a teljesítmény
csökkenés, az egzisztenciális csőd
helyzet, a szeretetmegvonás félel
mét kelti fel. Közben új, kínos és 
megválaszolhatatlan kérdésekkel 
kényszerül szembesülni: Mi életem 
alapja és értelme? Mit vétettem, 
hogy ez lett a sorsom? Miért en
gedi Isten? „Az ilyen szituációban 
semmire sincs nagyobb szükségünk, 
mint egy olyan emberre, aki előtt 
nem kell szégyellnünk érzelmein

ket, s aki »buta« szorongás-érzé
seinket is meghallgatja és komolyan 
veszi.” Nem zokszó nélküli türe
lemre, néma beletörődésre kell rá
venni a beteget, hanem inkább ar
ra, hogy panaszaival Istenhez for
duljon, aki nem a betegségnek szö
vetségese, hanem a betegnek ba
rátja. Jézus a szenvedőknek nem a 
szenvedés szükségességét és „áldá
sos voltát” magyarázta, hanem 
meggyógyította őket. A  keresztyén 
hit olyan szeretetből él, amely nem 
a teljesítményeink, erőlétünk függ
vénye, amely akkor sem szűnik 
meg, ha mi csődöt mondunk, sőt 
felerősödik.

A könyv foglalkozik még a beteg 
és az orvos, ápoló viszonyával, a 
beteglátogatás praktikus kérdései
vel, a lábadozás és az életbe való 
visszatérés belső problémáival is.

Tanuljunk belőle!

Madocsai Miklós
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Dogmatikai olvasókönyv
A Budapesti Református Teoló

giai Akadémia kiadásában jelent 
meg 1990-ben a 204 lap terjedel
mű „Dogmatikai olvasókönyv”. A 
75 forintért kapható sokszorosí
tott kiadvány dr. Karasszon Ist
vánnak, a Református Teológia ad
junktusának munkája.

A könyv első része Gerhard 
Sauter cikkének fordítása, ámely a 
Theologische Realenzyklopádie I'X. 
kötetében jelent meg „Enciklopédi
kus áttekintés és dogmatika német 
nyelvterületen” címen. A téma 
rendkívül alapos és sok informá
ciót tartalmazó feldolgozását bősé
ges jegyzetanyag követi és irodal
mi utalások, forrásmegjelölések 
támasztják alá. A cikk a dogmati
ka tudományának alapkérdéseit (a 
dogmatika fogalma, tárgya, funk
ciója) egyháztörténeti mélységben 
és ökumenikus tágasságban vizs
gálja. Végül a dogmatika elméleté
nek mai képét vázolja fel. A cikk 
elsősorban a dogmatika alapkérdé
sei iránt érdeklődők számára ad 
hasznos, korrekt tájékoztatást.

A kiadvány második része Ka
rasszon István írásait tartalmazza, 
„Bevezetés a keresztyén hitbe” cí
men. A sorozat a „sola Scriptura” 
elvének ismertetésével és értelme
zésével indul. Bemutatja a római 
katolikus, lutheri és kálvini felfo
gást a Szentírásról, mint Isten igé
jéről, majd ezzel kapcsolatban 
Barth, Pannehberg és Jaspers gon

dolatait tolmácsolja. Fontosnak 
tartja, hogy a „sola Scriptura” el
vet ne statikusan, „a priori tétel
ként” kezeljük, hanem funkcióját 
lássuk, elsősorban az exegetika te
rületén. A Szentírás Isten kijelen
tésének eredeti és legitim tanúság- 
tétele. E páratlansága kötelez a 
hermeneutika! és exegetikai mun
kára, ami a mediátor szerepét tölti 
be a „logos” és az „eklesia” kö
zött.

A sorozat alapvetéséhez tartozik 
még az „Egyház és tudományos 
theológia” című fejezet, amely az 
elvont tudományos theológia és az 
exisztenciális kegyesség különválá
sának, sokszor ellentétének kérdé
sével foglalkozik. A szerző a tu
dathasadásos szétválasztással
szemben a kettő lényegbeli össze
tartozását hangsúlyozza két vonat
kozásban is. 1. A kegyelem szemé
lyes elfogadása (hit) a tanúságtétel 
missziói feladatát (verbális kom
munikáció) is magába foglalja, ami 
a rendszerezés szellemi tevékenysé
ge nélkül (theológia) elképzelhetet
len. 2. A hit nem elvont szubsztan
cia, hanem a Krisztus-esemény ál
tal és a hívő történeti exisztenciája 
által meghatározott lét. Ez a kettős 
történeti meghatározottság nemcsak 
legalizálja, de szükségessé is teszi 
a tudományos történeti kutatást a 
theológia területén is.

A következőkben a hit alapos és 
újszerű theológiai körülírása után

konfrontálja a szerző a hit valósá
gát a tapasztalat, individuum, be
széd, mítosz, vallás, hazugság és 
jövő kérdéseivel. Az érdekes szem
besítések ismertetésétől eltekintve, 
a hit értelmezésével kapcsolatos 
gondolatokra figyeljünk fel.

„Míg a tapasztalat a körülöttünk 
lévő valósággal foglalkozik, a hit 
olyan valóságot érzékel, amelyet az 
általánosan ismert tapasztalati 
úton nem érhetünk el.” Mind a ta
pasztalat, mind a hit tehát a való
ság megismerésére törekszik.

A hit nem statikus állapot, ha
nem dinamikus mozgás, aktivitás, a 
kijelentéiben megnyílt új horizont 
cselekvő elfogadása, amely révén 
az ember exisztenciáját biztos fun
damentumra helyezheti. — A hit 
perszonális kapcsolat, amely nem 
objektumokra irányul, hanem az 
élő Jézus Krisztusra. Ebben a sze
mélyes kapcsolatban lesz nyilván
valóvá, hogy a hit nem ugródesz
ka, amelynek segítségével valamit 
elérünk, hanem sokkal inkább be
teljesedés, amelyet a színről-színre 
látás majd nyilvánvalóvá tesz. — A 
hit történetiségének, valósághoz kö
tődésének garanciája, hogy Jézus 
Krisztus történeti tettére, a meg
váltás eseményére, mint exiszten- 
ciájának végső alapjára bizalommal 
épít.

A tanulás, olvasás örömének ígé
retével vehetjük kézbe Karasszon 
István eszméltető írását.

Madocsai Miklós

A Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány ösztöndíjpályázata

i .

Az A lap ítv án y  ö sz tö n d íja in ak  cé lja : a m ag y ar p ro te s ta n tiz 
m u s h itbe li, e rk ö lcsi és - m űvelődési ö rökségének  áp o lá sá ra , gaz
d a g ítá sá ra  m agas sz ínvonalon  k ép es p ro te s tá n s  é rte lm iség iek  
n ev elésének , ta n u lá sá n a k  tám o g a tása  szociálisan  h á trá n y o s  h e ly 
ze tű  tehe tség es d iák o k  k iv á lasz tásáv a l.

II.
A le n ti célt h á ro m  síkon  igyek sz ik  m eg v a ló s ítan i:
1. O lyan k özép isko la i ta n u ló k  tám o g atásáv a l, a k ik  a Je len

legi érték e lési ren d sze rb en  4,5-es vag y  enn é l Jobb ta n u l
m án y i e re d m é n y t é rn e k  el (vagy egy ú j ren d sze rb en  en 
n ek  m e g íe le lő t!); vagy  v a lam e ly ik  tá rg y  te rü le té n  k iem e l
kedő, ren d k ív ü li teh e tség re  valló  je g y e k e t m u ta tn a k  és a 
m in d en k o ri szociális m u ta tó k  sz e rin t szü leik , ille tv e  e l ta r 
tó ik  an yag i h e lyzete  nem , vag y  a lig  te n n é  lehetővé, az 
ille tő  gyerm ek  m ag asab b  isk o láz ta tá sá t. (Az Ide vonatkozó  
Jövedelm i h a tá ro k  m ind ig  az Időszerű  h e ly ze tn ek  m egfe
le lően  b írá la n d ó k  el).

2. O lyan k özép isko la i ta n á r je lö lte k  ta n u lm á n y a in a k  (m ind 
belfö ld i, m in d  k ü lfö ld i fo rm áb an ) elősegítése, a k ik  szociá
lis h e ly ze tü k  és ta n u lm á n y i e red m én y ü k  (4,5-es vagy  a n 
n á l jo b b  átlag) a lap ján  tá m o g a tan d ó k  és a  tám o g a tás  fe 
jéb en  az ösz tönd íj fo ly ó sítási ta r ta m á v a l m egegyező időre 
v á lla ln a k  ta n ítá s t  va lam ely  p ro te s tá n s  isk o láb an .

3. O lyan k isebbség i m ag y ar f ia ta lo k  (e lsősorban  le lk észek  és 
tan á ro k ) pénzügyi tám o g atása , a k ik  a  m egfelelő  ta n u l
m án y i e red m én y en  (4 egészen fe lü li átlag) és a  szociális 
he ly ze ten  tú l v á lla lják , hogy  v issza té rn ek  az  ők e t kü ldő  
közösségbe.

III.
Az A lap ítv án y  á lta l n y ú jto tt  pénzügy i tám o g atás m ind ig  m eg

h a tá ro z o tt eg y én re  és id ő re  (egy fé lév  — egy szem eszter) szól.

IV.

Az ö sz tö n d íjas  e lveszíti az  ö sz tö n d ijá t
— h a  szociális he ly ze te  kedvezően  v á lto zo tt;
— h a  fé lév  a la tt  a ta n u lm á n y i e red m én y e  le ro m lo tt;
— vagy ha  fegyelm i (erkölcsi) okokbó) a tá m o g a tá s ra  m é lta t

la n n á  vált.

V.

Az ö sz tö n d íja t az A lap ítv án y  á lta l ö sszeá llíto tt (vizsga) b i
zottság  íté li oda az előzetes a ján lá so k  (tan u lm án y i eredm ény ,

ta n á r i  és/vagy  lelkészt Javasla tok , v ersen y e red m én y ek  stb.) és 
a  b izo ttság i elbeszélgetés a lap ján . K ü lönösképpen  hangsú lyoz
zuk  azt, hogy  az A lap ítv án y  lé trehozó i pedagógiai op tim izm us
sal nem  „k ész” , h an em  fogékony , n y ito tt  szem élyiségű f ia ta 
lo k a t a k a rn a k  tám o g atn i, ak ik  nem csak  őrizni, h an em  g y a ra 
p ítan i is kép esek  leszn ek  a  refo rm áció s ö rökséget és a m ag y ar 
nem zeti k u ltú rá t. •

VI.
P á ly ázh a tn ak  p ro te s tá n s  d iákok
a) egy rész le tes ö n é le tra jzza l (am elyben  a szociális he lyzete t 

a v a ló ság n ak  m egfelelően k é r jü k  b em u ta tn i).
b) ta n á r i és /vagy  lelkészi a ján lá ssa l (az A lap ív tány  az eg y 

házi k ö tő d ést ö n k én tes be lü lrő l fak ad ó  nevelési cé lnak  s 
nem  fo rm ális  e lő fe lté te ln ek  tek in ti),

c) tan u lm án y i e red m én y ek e t igazoló dokum en tu m o k k al.

VII.
Az A lap ítvány  elsődlegesen o lyan  f ia ta lo k a t tám ogat, ak ik  

m ás a lap ítv án y o k tó l, szervezetek tő l n em  k a p ta k  ösz tönd íjat.

VIII.
Az A lap ítv án y  a  k ésőbb iekben  seg íten i k ív án ja  a középiskolai 

ta n u lm á n y a it o tth o n  fo ly ta tó , h á trá n y o s  tá rsad a lm i helyzetű  és 
szó rv án y b an  élő tehe tség es k isebbség i m ag y ar d iák o k a t is, s 
pénzügy i he lyzetéhez  k ép es t te h á t  m inden  e lszak íto tt m agyar 
p ro te s tá n s  közösség g y erm ek ein ek  is h ird e t pá lyáza to t. F el
té te le i a  h aza ik n ak  m egfele lőek  (a k ik e rü lh e te tlen ü l szükséges 
m ó d o sítá so k k a l) .

IX.
Az A lap ítv án y  tám o g atás i a rá n y a it  és tám o g ato tt d iákok  ta 

n u lm án y i — szakm ai irá n y u lts á g á t n em  tek in ti véglegesnek. 
L ehetőségeihez és a  szükség le thez  k ép est fog ja  azokat m egha
tározn i.

A M agyar P ro te s tá n s  T an u lm á n y i A lap ítvány  ö sz tönd íja it — 
m in teg y  k ísé rle tk é p p e n  — először 1992. m árc iu s—április—m á
ju s ra  h ird e ti m eg. Ö sszege szem élyenkén ti hav i 3000 Ft, egye
te m is tá k n a k  hav i 4000 F t. Első a lkalom m al 15 középiskolás 
d iák , 3 közép isko la i ta n á r je lö lt  és 2 M agyarországon tan u ló  k i
sebbségi, fe lső fokú  tan in téze tb en  tan u ló  m ag y ar d iák  szám ára 
h ird e t  p á ly áza to t. P á ly áza ti h a tá r id ő : 1992. m árcius 20.
C ím : M PTA. 1083 B udapest, B aross u. 113/a.
(Az A lap ítv án y  sz ám laszám a: K u ltú rb an k  Rt. MNB—219 93040. 
M agyar P ro te s tá n s  K özm űvelődési Egyesület.)
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Segíthet-e Luther, hogy Krisztus-követők legyünk?
Elhangzott 1991. október 12-én, Budapaest — Deák téren, 

a Magyarországi Luther Szövetség újraalakításával foglalkozó összejövetel alkalmával

Akár a virágos rét, úgy fest ma egyházunk. 
Gondjaink, valóban meglévő nehézségeink ne takar
ják el szemünk elől ezt a tavaszidéző képet. Tarkán 
nyílnak az új lehetőségek: gyakran nem is igazán 
újak, hanem régiek újulása. Gimnáziumaink éled
tek fel. A volt növendékek százai fognak össze, hogy 
segítsenek. Hallunk evangélikus óvodáról. Több ifjú
sági egyesülésről. A hitoktatói munkánknak tágabb 
tere van. Fellendülőben az egyházi zene. Zsendül a 
zsinat. Keresztyén orvosok gyűlnek össze találko
zóra. Nemrég egy újsághír lepett meg: evangélikus 
gerontológiai intézetet készülnek létrehozni. Szép 
számmal vannak teológusaink. Rádióban és képer
nyőn csakugyan azt halljuk, látjuk, amit mondatni 
és láttatni akarunk. Ehhez képest bizony dérütötte 
mező voltunk! Persze bűneink, múltbeli és mai bű
neink keserű levelű növényeket is teremnek, de nem 
szükséges teát főznünk belőlük. A kertünket kell 
vigyáznunk. Ápolni benne minden szálat.

Ámde képesek vagyunk-e erre, ha minden meg
indul; van-e elég munkásunk hozzá; kisebb-nagyobb 
csoportok gyors-lelkes vállalkozása nem dől-e hamar 
dugába, mert erőnkön felül kezdtünk bele?!

A Luther Szövetség újralakítás&nak gondolata ve
tődött fel több helyen, többekben. Ezért vagyunk 
most együtt. Már csak mi idősebbek emlékszünk a 
volt Luther Szövetségre és vele együtt a volt Luther 
Társaságra. Ez utóbbi jelentős könyvkiadással tá
mogatta az evangélikus egyházhoz való tartozás tu
datát. Amaz meg sok gyülekezetben előadások által 
igyekezett — így mondták régebben — az evangé
likus öntudatot ébren tartani. Nem volt ez a szó 
éppen szerencsésen választott szó, de nem is akart 
valami rosszat szülni, nevezetesen elbizakodottságot, 
más nézetűek lekicsinylését. Ma identitásként szok
tuk emlegetni. S mily nagy szükségünk van reá!

Hálás vagyok azért a zárójelbe tett mondatért, 
mélyet Ráüss András felkérő sorai .tartalmaztak, mi
dőn erre a mai bevezetőre felkért. Így hangzik: 
„Segíthet-e Luther, hogy Krisztuskövetők legyünk?” 
Ez a kérdés tapint a lényegre. Ha akarunk újra 
Luther Szövetséget, akkor Luther neve nem lehet 
rajta csupán címke. Luther kell, hogy a sajátos, tar
talma legyen, mégpedig az a Luther, aki Krisztus 
ismeretére visz és követőivé tesz. Az én számomra 
valóban tisztára szónoki kérdés az, hogy Krisztus
hoz segít-e Luther. Csak ö  hozzá segít! Luther 
egy ízben tiltakozott az ellen, hogy a reformáció hí
vei magukat lutheránusoknak nevezzék. Mert nem 
ő feszíttetett meg! Krisztusról kell magunkat nevez
ni keresztyéneknek. Azt is mondta egyszer: kíván
ná, hogy írásai, könyvei elégettetnének, csak az 
evangélium maradjon meg. Ha valahol Luther nevét 
látjuk, akkor rögtön észre kell vennünk, kire irá
nyítja tekintetünket, el önmagától: Jézus Krisztusra. 
Solus Christus!

Joseph Lortz volt az a katolikus teológus, aki jó 
félévszázaddal ezelőtt a németországi reformáckióról 
szóló művében (1939) végleg szakított a Cochláus-féle 
torz Luther-ábrázolássái. Egy későbbi időre eső ün
nepi alkalommal ilyeneket mond: Luther szellemi

óriás, valóságos óceán, mindig fennáll a veszélye, 
hogy mérhetetlen munkásságáben elsüllyedjünk: 
Luther maga a reformáció; mindig ugyanazokhoz az 
alaptételekhez tér vissza, ami persze nemcsak meg
könnyíti, de meg is nehezíti az analizálását. (Rész
letek, kiemelések egy 1965-ben kelt írásából). Így 
van, mindig a főtéma ütközik ki műveiből: az
evangélium, a kereszt, Krisztus értünk szenvedett 
halála és győzelmes megváltása, mely hit által lesz 
a miénk s indít bennünket Krisztus-követésre, hálás 
szolgáló életre. Nemcsak Lortz vetette fel kritika
képpen, mások is kérdezték már: vajon Luther Is
ten igéjének a teljességét meghallotta-e? Igen. Az 
egyetemen ugyan főképpen ótestamentomi és páld 
iratokat magyarázott, az tagadhatatlan. De ugyan
akkor nem hagyható figyelmen kívül prédikáló 
munkássága, mely erősen táplálkozott az evangé
liumokból. Az egész Szentírást ismerte. S tanításá
val szüntelen Krisztus-követővé akart tenni, midőn a 
hit által való megigazulást hirdette. Hitünk dolgá
ban azért kell bizonyosaknak lennünk — vallotta 
—, hogy kegyesen és jámborul éljünk!

Két olyan problémát ragadok ki a sok közül, mely 
fékezni igyekszik az úgynevezett Luther-kultuszun- 
kat. Az egyik az, hogy az eltelt négy és fél évszázad 
az Újszövetség magyarázatában rengeteg olyasmit 
hozott napvilágra, amit Luther még nem ismert, 
nem ismerhetett. Ami a részleteket illeti, ez igaz. 
Bibliafordításában és szövegmagyarázatában is ejt- 
hetet hibát mai tudásunk szerint. De nem a lé
nyegben, a törvény és evangélium felismerésében és 
Krisztusnak egyedüli középpontba állításában. Mai 
aprólékos tudásunkat már-már az a veszély fenye
geti, hogy a fától nem látjuk az erdőt. Mintha a 
szivárványnak a színeit egyenkint kiszakítanánk, 
vizsgálnánk, elemeznénk, s közben elveszítenénk sze
münk elől' magát a szivárványt tündöklő szépségé
vel.

A másik probléma az ökumenizmussal függ össze. 
Világos, hogy ma más a helyzet, mint a késői kö
zépkor végén. Érthető a keresztyén felekezetek egy
ségkeresése. Csakhogy Luther nem lépett ki az egy
házból, őt taszították ki! A legökumenikusabb egy
házi férfiúnak tekinthető a tekintetben, hogy ő az 
egyházat akarta megtisztítani, az egyetlent. Avégből 
szállt szembe a rajongók tévtanításaival1 is, hogy az 
igaz tanítás megmaradjon. Dürer Albert imádsága 
érzékelteti azt az időt: „Ő, Isten a mennyben! Kö
nyörülj mirajtunk! őrizz meg minket az igaz helyes 
keresztyén hitben. Segíts minket, hogy fölismerjük 
a Te hangodat és ne hallgassunk másféle csalogató 
szóra, semmiféle ámításra. Úr Jézus Krisztus add, 
hogy el ne térjünk Tetőled!”

Elnéző tapintatotokat kérem most, hogy saját 
példámmal előhozakodjam. Már negyedéves teoló
gus voltam, amikor Luthert igazán megismertem. A 
szigorlati dolgozat két választható témája közül az 
egyik a De servo arbitrio volt. Csak hárman vállal
tuk évfolyamunkban. A többség egy általánosabb 
etikai témát választott. Nehéz feladat volt „a szol
gai akaratról’ szóló Luther-mű tanulmányozása, hi-
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szén latinul íródott, egy nagyon régi német fordítás 
segített valamennyire. Egy életre szóló élmény volt 
megismerni azt a Luthert, aki szembeszállt kora hu
manista fejedelmével, Erasmussal. Luther őt már 
korábban is kétfelé sántikálónak találta. A De servo 
arbitrio 1525-ben jelent meg, Luther pedig már 
1517-ben egyik levelében így ír Erasmusról: „Na
gyobb súlyt helyez az emberire, mint az istenire: 
nem eléggé szorgalmazza Krisztust és az isteni ke
gyelmet.” Már akkor értésére adja: „más a dolgok 
megítélése, ha valaki az ember akaratának valamit 
még tulajdonít és megint más, ha valaki a kegyel
men kívül semmit sem ismer!” Ti. az üdvösséget 
illetően. Erasmusnak a „szabad akaratról” 1492-ben 
írt könyvére felel azután Luther a szolgai akaratról 
szólóban, teljes határozottsággal fölfogván evangé
liumi teológiáját. Isten dolgában ugyanis nincs he
lye tartózkodásnak, semleges álláspontnak, ebben a 
teljes bizonyosság szükséges. „A Szentlélek nem 
szkeptikus!”

Örömmel vallom, lutheri teológus lettem és az 
igehirdetésben igyekeztem ezt kamatoztam. Urbán 
Ernővel 1937-ben kiadtunk közösen egy igehirde
tés-kötetet „Krisztus hatalmában” címen. (Itt jegy
zem meg, hogyha nem is egyidőben, de mindketten 
hallgattuk Erich Seeberg professzort Berlinben, ki 
Luther teológiájáról sokat írt.) Hogy közös köte
tünknek mennyire új volt a reformátort teológiától 
áthitatott hangja, csak az tudja, aki ismeri a 20. 
század első két-'három évtizedének prédikáló stílu
sát. Volt liberális hangú, volt általános erkölcsi tar
talmú, sok patetikusan szónokias, vallásosságra in
dító, itt-ott bizonyos kegyességi irányt követő, de 
igazán reformátort veretű alig-alig. Hálásan emlé
kezünk rá, hogy előttünk járt Wiczián Dezső és Só
lyom Jenő Luther-tanulmányaikkal A harmincas 
években pedig német földön és Svédországban volt 
tapasztalható a lutheri reformáció újrafelfedezése. 
Nygrent említem, ki kiadta a jelszót: „Előre Luther

hez! Előre, mert még temérdek minden nem való
sult meg abból, amit Luther hirdetett, akart. Persze 
nyilvánvaló, hogy ez az előre Lutherhoz nem való
sulhat meg tana sem másképp, csak úgy, hogy visz- 
sza is kell menni hozzá! Jobban megismerni, mert 
nem ismerjük őt mi evangélikusok sem igazán. De 
hogyan? Hiszen olyan nagy és mély, mint az óceán.

Ez itt hát a feladat. Nem részletezhetem. 'A la
punkban közzé tett meghívó programot is tartal
maz. Kiemelek belőle kettőt. Szükség van egy fiatal 
csapatra, mely olvassa, tanulja és magyarra for
dítja Luthert. És a másik: a hívekig kell eljutnia az 
eredménynek, bizony mind a szórványokig. A „Jer, 
örvendjünk keresztyének” Luther-áhítatoskönyv, 
mely újra megjelent, alkalmas volna kezdetnek. Na
ponta olvasható családi körben. Szinte minden lap
ján ott az igazi Luther. Szabó József példát adott a 
remek fordításra. 1947-ben a Sopronban tartott lel- 
késztovábbképziő konferenciára lefordíttatott 4 
Luther-sermo. Elő kellene őket vennünk és sokszo
rosítva terjesztenünk. Egyáltalában össze kellene 
gyűjteni mindazt, ami régebben — főleg a Luther 
Társaság kiadásában — megjelent magyar nyelven. 
A Masznyik-íféle életrajz és a hat kötetes Magyar 
Luther ma is értékes. Prőhle Károly munkája 
Luther négy hitvallásáról számottevő. A régebbi Ke
resztyén Igazságban számos cikk idevágó. Vajta 
Vilmos írásait is figyelembe vehetjük. A feladatok 
maguktól adódnák majd, .ha lelkesen rászánjuk ma
gunkat Luther megismerésére. És ő — Krisztushoz 
segít bennünket.

Bárcsak felborzoltam volna e rövid bevezetőmmel 
lutherániánk e tekintetben még álló vizeit, és a ma
gunk teológus-lélkiismeretét !*

D. Scholz László

* A kísérő levélből: Előre is köszönöm szíves közlé
sed. Kívánom, hogy az új Luther Szövetség képes le
gyen a feladatokkal megbirkózni.

Négy lépcsőfok a golgotai kereszthez
Népfőiskolai előadás Sárszentlőrincen 1991. december 18-án*

December 7-én volt 50. évfor
dulója a japánok meglepetéssze- 
rű hadüzenetnélküli támadásá
nak az Amerikai Egyesült Álla
mok legnagyobb légikikötője, a 
Hawai szigetek Oahu szigetén, 
Pearl Harborban levő támasz
pontja ellen. Az USA ennek a 
következményeként lépett be a 
II. világháborúba. Az évforduló 
kapcsán a magyar sajtó, rádió is 
foglalkozott ezzel a páratlan si
kerű és elhatározó következmé
nyű hadi eseménnyel. Indokolt, 
hogy népfőiskolánkon is szóljunk 
róla. Forrásaim ehhez az előadás
hoz Simo Talvitie finn lelkésznek 
a 60-as évek elején készített ri
portja és a Decision amerikai 
evangélizációs lap 1991. decembe
ri számában közölt cikke (I led 
the Attack on Pearl Harbor).

A támadás vezetője Mitsuo Fu- 
chida százados, sokszorosan ki
tüntetett japán repülőtiszt volt. 
Maga mondta el a támadás lefo
lyását, eredményét (a légikikötő 
3/4 része megsemmisült), sőt an
nak az ő személyes életében be- 
következeő jelentőségét is. John

A. Barbour, baptista világsajtó
vezető publikációja révén lett ez 
ismertté világszerte. A 359 gép
ből álló, 275 tengeri mérföldről 
felszálló légi század észrevétele- 
nül közelítette meg az amerikai 
támaszpontot, és szórta pusztító 
bombáit a tenger hullámain gya
nútlanul ringatózó repülő-anya- 
hajókra. A robbanások heve a 
támadókban is sok kárt tett. 
A vezérgép parancsnoka, Mitsuo 
Fuchida is halálos veszélybe ke
rült. Gépének egyik oldala kisza
kadt, és nyitott belsővel repült az 
égő anyahajó-roncsok és az óceán 
felett.

Mitsuo Fuchida a háború fo
lyamán háromszor került az el
kerülhetetlen halál veszélyébe. A 
Pearl Harbor elleni támadásban 
részt vett 70 japán repülőtiszt kö
zül egyedül élte túl a háborút. 
Ez nagyon elgondolkoztatta. Nem 
tartozott semmilyen vallási szer
vezethez. A kadettiskolában ka
pott kátéoktatáson kívül szinte 
semmi vallási ismerete nem volt. 
Mégis foglalkoztatta, hogy a há
ború túlélésében mutatkozó ritka

esemény nem történhetett cél 
nélkül. Valaki valamiért életben 
tartotta.

Ez volt az első lépcsőfok a ke
reszthez.

A háború elvesztése nagyon 
letörte. Visszavonultan, megkese
redetten vidéki farmerként élt 
Osakában. A földdél való foglal
kozás megéreztette vele, hogy aki 
közelebb él a természethez, az 
akarva-akaratlan közelebb kerül 
a természet Alkotójához is.

Egy napon listát látott az Ame
rikából hazatért japán hadifog
lyokról. Egy ismerőst is felfede
zett köztük: egy hadnagyot. Fel
kereste, és tudakozódott tőle, ho
gyan bántak a japán foglyokkal 
az amerikaiak. A hadnagy beszá

* Csepregi Béla szívügye ma is 
a népfőiskola. A római katolikusok
nak ma már 40 népfőiskolájuk mű
ködik, a reformátusok is kísérletez
nek újra vele, sőt önkormányzatok 
is. A kétségtelenül evangélikus ere
detű mozgalom (dán, finn) mai 
ügyeiről tájékozódnunk kell, sőt 
cselekednünk is. E mostani írás is 
egy népfőiskola tanfolyamán hang
zott el a közelmúltban. Egyúttal 
gratulálunk szerkesztőségünk és ol
vasóink nevében Csepregi Bélának 
a magas finn kitüntetéshez. (Szerk.)
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molt egy amerikai fiatálosszony- 
ról — 20 éves lehetett —, aki 
naponta kijárt fogolytáborukba, 
és minden módon igyekezett a 
foglyok helyzetén könnyíteni. 
Mikor megkérdezték, miért teszi 
ezt, elmondta, hogy az ő szülei 
keresztyén misszionáriusok vol
tak a Fülöp-szigeteken. Mikor az 
a japánok kezére került, azok el
fogták, s mint amerikai kémet, 
halálra ítélték őket. Kivégzésük 
előtt 30 percet kaptak, amit az
zal töltöttek, hogy élfogóikért 
imádkoztak. Én, mikor sorsukról 
értesültem — mondta az ameri
kai nő — gyűlölettel teltem el 
szüleim gyilkosai ellen. Aztán 
valami felülről való Lélek ki
áradt rám, elmdsta ezt a gyűlö
letet, és szeretettel töltötte meg a 
szívemet — nyilván az ő utolsó 
imádságukra — még az ellenség 
ellen is.

Ez nagyon szép történet volt, 
de én nem tudtam felfogni. Még
is ez lett a második lépcsőfok a 
kereszt felé.

Később a tokiói állomáson egy 
amerikai traktátust nyomott a 
kezembe, amely Jacob De Shazer 
történetét mondta el, aki tagja 
volt annak a repülőszázadnak, 
mely 1942. április 18-án Tokiót 
bombázta. Japán fogságba került, 
amelyben 40 hónapot töltött. Ka
pott ott egy Bibliát, amelyet ol
vasva, átadta az életét Jézus 
Krisztusnak. Valamivel később, a 
traktátusban közölt történetet 
már ismerve, egy japán napilap
ban azt olvastam, hogy a Biblia 
a világ legelterjedteb könyve. 
Igazi bestseller. Nekem is ked
vem támadt Bibliát venni, s az 
Üjszövetséget olvasva, eljutottam 
Lukács ev. 23,34. verséhez, 
amelyben Jézus keresztre feszí
tőiért imádkozik: „Atyám, bo
csásd meg nekik, mert nem tud

ják, mit cselekszenek.” Most ér
tettem meg azt az erőt, amely azt 
az amerikai asszonyt szülei gyil
kosai segítésére ösztönözte. Ek
kor én is Jézus követőjévé let
tem.

Ez volt a harmadik lépcsőfok 
a kereszthez.

Egy ideig nem tudtam mit 
kezdéfii keresztyénségemmel. Ja
pánban egyáltalán nem volt ked
vező, ha valaki magát Jézus kö
vetőjének vallotta. Osakában, 
egy buszállomáson láttam egy 
autót, amely hangosító berende
zéssel volt felszerelve. Keresz
tyén evamgélizációs társaság tu
lajdona és eszköze lehetett. . .  
Akkor nem volt használatban. 
Megkérdeztem, beszélhetnék-e a 
mikrofonba. Engedélyt kaptam 
rá. Odaléptem a mikrofon elé. 
Nagy izgalom töltött el. Tömeg 
gyülekezett az autó köré. En hir
telen bátorságot vettem és meg
szólaltam: „Mitsuo Fuchida va
gyok. En vezettem a támadást 
Pearl Harbor ellen. Az életemet 
mostantól fogva teljesen Jézus 
Krisztus szolgálatára rendelem.”

Ez volt a negyedik lépés a ke
reszthez.

Másnap az újságok címoldalon 
közölték fényképemet és szavai
mat. Nagybetűs címek harsog
ták: „A kadettiskolai kátétól a 
Bibliáig.” „Japán repülőtiszt Jé
zus követőjévé lett.” — Szavaim 
vegyes visszhangot keltettek: 
volt, aki odakiáltott: „Opportu
nista! A megszállók oldalára áll
tái!” — „Elárultad a japánok is
tenét!” — De volt, aki elgondol
kodó arcot mutatott. Olyan is, 
aki csillogó szemekkel hallgatta 
szavaimat. Egy kommunista bá
nyász udvarias levélben világosí
tott fel: „Mit lehet várni a ke- 
resztyénségtől? Lenin hozza el a 
világ békéjét.”

De az én szívemet nem Lenin 
békéltette meg, hanem Jézus 
Krisztus. Katonai neveltetésem 
és katonai pályám folytán telje
sén át voltam itatva militariz- 
mussal. Most egyszerre szívem 
mélyéig a béke töltött el. Betel
jesedett rajtam Filippi 4,7: „Az 
Istennek békessége, amely min
den értelmet felülhalad, meg 
fogja őrizni szíveteket és gondo
lataitokat a Jézus Krisztusban.”

Mitsuo Fuchida a presbiteriá- 
nus (ref.) egyház laikus evangé
listája lett. 1969-ben bekövetke
zett haláláig ezer és ezer mérföl
det járt be a világ minden részé
ben. Megszámlálhatatlanul sok 
mikrofon előtt hatalmas töme
geknek beszélt a Békesség Feje
delméről. Fáradhatatlanul járt 
városról városra (világvárosokat 
sem elkerülve), házról házra osz
togatva az evangéliumot és bi
zonyságot téve minden nép és 
minden ember Megváltójáról: 
Jézus Krisztusról. Simo Talvitie 
is ilyen szolgálatban találkozott 
vele egy nyugat-berlini evlangé- 
lizáción, és kérte tőle a finn 
evangélizációs lapban, a Sana- 
ban megjelentetett interjút.

Meghívónkban lelkitartalmú 
előadásként ma ez a  cím szere
pel: „Mire jut az, aki kipróbálja 
Jézus Krisztust?” A hallottak 
alatt valaki azt gondolhatta, 
hogy eltértem a kitűzött tárgy
tól. Pedig igazán nem akartam. 
Inkább azt igyekeztem megmu
tatni, hogy Jézus Krisztus komo- 
lyanvétele, a keresztyén hit és 
magatartás „kipróbálása” meg
mutatja, hogy Jézus valóban Űr, 
a benne való hit igazán erő mind 
a magunk, mind mások élete 
megváltoztatására és helyes útra 
terelésére.

Csepregi Béla

Istentisztelet a vasútállomáson
1944 ősze. A Bácskából menekülő 

németek hosszú szekérsorai napo
kon á t vonultak át Magyarbólyon. 
A szekereken minden halomra rak
va, amit csak el tudtak hozni ma
gukkal. És a batyuk tetején asszo
nyok, gyerekek, öregek. A kocsis
ülésen is rendszerint öreg férfiak. 
Néha egy-egy asszony. Némán, le- 
horgasztott fejjel nógatták fáradt 
lovaikat. Szívszorongató látvány 
volt. Nyomukban elindult egy-egy 
magyarbólyi család is. Előbb csak 
egy-egy. Éjjel. Aztán egyre többen.

Aztán közeljött a front. A falut 
német katonaság özönlötte el. Az 
Afrikából visszavont ’Rommel-had- 
osztály maradékai. Azt mondták 
nekik, ide „pihenőbe” jöttek. Ügy 
gondolták, a Duna biztos védelmi 
vonal lesz. De egy szép napon az 
orosz csapatok Kölkednél mégis át

kelték a Dunán. A németeknek 
nem volt lőszerük. Egy-egy ember 
6 töltényt kapott egy napra. A 
Rommel hadosztály katonái trópu
si öltözetben voltak és már a nap
palok is hidegek voltak, az éjsza
kák jegesek. A németek menekü- 
lésszerűen vonultak vissza. A falut 
szerb partizánok szállták meg, de 
gyorsan vonultak tovább. A Bala
ton vonalánál a front mégegyszer 
megtorpant. De föltartóztathatatla
nul jött a német összeomlás. És 
jött a háború vége, az új élet kez
dete. Magyarbólyra visszajöttek, 
akik elmenekültek. Legalábbis 
nagy részük. És újból élt a gyüle
kezet.

A falu életét a nemzeti bizottság 
irányította. A faluban még hét 
szerb család élt. Templomuk, pópá
juk is volt. Egyik nap, késő este

az egyik szerb zörgetett be. A 
nemzeti bizottság tagja volt. „Tisz
telendő Úr, csak figyelmeztetni 
akarom, a tanítója följelentette a 
nemzeti bizottságnál. Két nap 
múlva meg is kaptam a nemzeti 
bizottság levelét.

Minden hónapban más párt adta 
a nemzeti bizottság elnökét. Abban 
a hónapban a helyi kommunista 
párt titkára, Egri bácsi, egy félkezű 
téglagyári munkás volt. A levelet 
ő írta alá. Ebben közölték, hogy 
tudomásukra jutott, hogy még 
mindig német nyelven tartok isten
tiszteleteket, németül végzem a te
metéseket. „A vonatkozó rendelke
zések értelmében” felszólították, 
hogy ezt szüntessem meg, mert 
különben el kell járniuk velem 
szemben.

Másnap elmentem a jegyzőségre.
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Az adóügyi jegyző is, még egy 
tisztviselő, az írnok is evangéliku
sok voltak. Elkértem tőlük a Ma
gyar Közlöny addig megjelent szá
mait. Az új közigazgatás óta még 
nem túl sok jelent meg. Átnéztem 
minden számot, kerestem a „vonat
kozó rendeletet”, mely megtiltotta 
volna a német nyelv használatát. 
Nem találtam. Következő nap 
Pécsre mentem. Akkor Káldy Zol
tán volt a pécsi lelkész. Ügy gon
doltam, vele, meg felügyelőjével 
beszélek a dologról. Ahogy az állo
mástól fölfelé baktattam a Diska 
Győző utcába, egyszercsak Ferkov 
Miska plébános jött szembe, akivel 
együtt voltunk tábori lelkészi tan
folyamon. Az örömteli üdvözlés 
után, kölcsönösen elmondva' ho
gyan vészeltük át a nehéz heteket 
hónapokat, mondtam, mi járatban 
vagyok. Meg is mutattam a nem
zeti bizottság levelét. „Te, én is 
ilyen ügyben jártam itt”, ö  hor- 
vát, illetve sokác faluban szolgált. 
Ott is kifogásolták, hogy horvátul 
végzi szolgálatait. Nézd, itt van 
Baranya megye alispánjának ren
deleté, amelyben kimondja, hogy a 
megye területén az összes nemzeti
ségek anyanyelvűken tarthatják is
tentiszteleteiket, végezhetik az egy
házi szolgálatokat. Örömömben át
öleltem, fölírtam az alispáni ren
delet számát és indultam vissza. Be 
sem mentem már a lelkészi hiva
talba. Hiszen eleget tudtam.

Otthon megírtam válaszomat a 
nemzeti bizottságnak. Kértem, kö
zöljék az általuk hivatkozott „vo
natkozó rendelet” számát, tekintet
tel arra, hogy a Magyar Közlöny 
eddigi számaiban ilyen rendelet 
nem jelent meg. Ellenben Baranya 
megye alispánjának rendelete — kö
zöltem a számát — kimondja, hogy 
a nemzetiségek az egyházi szolgála
tokban anyanyelvűket használhat
ják. A levelet személyesen vittem 
el Egri bácsi lakására. Kis alacsony 
házacskában lakott. Elolvasta leve
lemet, bocsánatot kért, hogy a bi
zottságot félrevezették, és erőt és 
jó egészséget kívánt további szol
gálataimhoz. Megint ugyanaz a 
szerb ember számolt be arról, hogy 
a legközelebbi nemzeti bizottsági 
ülésen nagyon lehordta az áskálódó 
tanítót, hogy szégyellj e magát, mint 
a bizottságban az egyetlen értelmi
ségi így félrevezette és ezzel „lejá
ratta” a nemzeti bizottságot.

Aztán. . .  Jött a hír, hogy ggyes 
vidékeken, így Sopron táján kitele
pítik a németéket. Magyarbólyon 
néhány héttel később történt a ki
telepítés. Váratlanul jelent meg a 
kitelepítő bizottság. A falut rend
őrség zárta körül. Legnagyobbrészt 
budapesti rendőrök voltak. Kifüg
gesztették a kitelepítésre ítéltek 
névjegyzékét. A megdöbbentő az 
volt, hogy a volkSbundellenesek, 
akiknek a volksbundosok előzőleg 
bedobálták az ablakaikat stb. 
ugyanúgy rajta voltak a listán,

mint a „legvadabb” volksbundis- 
ták. Gúnyolták is Őket, még a  
nyomorúság közepette is, hogy lám, 
érdemes volt a magyarokhoz húz
ni? A listára kerültek fejenként 20 
kg holmit vihettek magukkal. 
Ágyneművel, ruházattal, élelemmel 
együtt. Házukba rendőrök hatoltak 
be, a vasútállomásra terelték és be- 
vagonírozták őket marhavagonok
ba. Másfél hétig állt a szerelvény 
az állomáson, mert nem kaptak 
mozdonyt. A vagonokban hiányoz
tak a tisztálkodási és legelemibb 
egészségügyi lehetőségek, feltételek. 
A szerelvényt éjjel, nappal őrizték. 
Éjszakánként mégis néhányan ha
zaszöktek és holmijukból még 
egyet-mást becsempésztek a vago
nokba. Jaszmann gondnok, akit 
szintén kitelepítettek, két zsák 
lisztet és egy bődön zsírt menekí
tett még így éjszakának idején a 
vagonjukba. A megüresedett háza
kat a rendőrök lezárták. De a kite
lepítettek vonata még az állomá
son állt, amikor már itt is, ott is 
feltörtek egy-egy házat és foszto
gattak.

Mennybemenetel ünnepe követke
zett. A vagonok az állomáson vesz
tegeltek. Rendőrök őrizték éjjel- 
nappal a szerelvényt. Elmentem a 
helyi rendőrőrs parancsnokához, 
áki Jelics nevezetű magyarbólyi 
származású szerb volt. Engedélyt 
kértem tőle, hogy mennybemenetel 
ünnepén az állomáson istentisztele
tet tarthassak a vagonokban össze
zsúfolt híveimnek. Megértő ember 
volt. Hiszen személyesen ismerte a 
bevagonírozott embereket. Sok 
gyerekkori pajtása és azoknak csa
ládja volt köztük. írásbeli enge
délyt kaptam tőle.

Az állomáson őrszolgálatot telje
sítő rendőrök parancsnoka kelletle- 

 nül forgatta kezében az enge
délyt. Egy ideig tétovázott. Aztán 
legyintett egyet és azt mondta: Hát 
legyen. Mintha egyhangú unalmas 
szolgálatukba egy kis változatossá
got hozott volna ez az esemény. 
Az embereket a vagonokból az ál
lomásépület melletti, akkor telje
sen üres teher-rakodótérre terel
ték. Két lépésenként rendőrök áll
ták körül a gyülekezetei. A katho- 
likusok is kiszálltak. Luther-kabát- 
ban végeztem az istentiszteleti 
szolgálatot. Alapigém a mennybe
menő Űr utolsó szava volt: „íme 
én veletek vagyok a világ végeze
téig”. Arról szóltam, hogy számuk
ra most minden bizonytalan. De 
egy egészen biztos. Megdicsőült 
Urunk velük lesz, bárhova jutnak, 
bármi lesz is velük.

Kértem a gyülekezetei, most te
gyenek félre minden haragot, hán
tást, ellenségeskedést, gyűlölködést. 
Most tartsanak össze. Segítsék egy
mást. Segítsék a gyengébbeket, az 
öregeket, a férjüket vesztett özve
gyeket, a családfő nélkül maradt 
családokat. És tartsák szorosan 
Annak kezét, aki megígérte, hogy

velük lesz. Biztos vagyok benne, ha 
egyszer még találkozhatunk, erről 
fognak majd bizonyságot tenni. 
Imádság és áldás után Luther éne
két énekeltük: „Ein feste Burg íst 
unser Gott”.

Éneklés közben megérkezett a 
mozdony. Sietve a vagonokba te
relték az embereket. Én kerékpá
ron hazahajtottam, föl a toronyba 
és elkezdtem húzni a harangokat. 
A toronyablakból láttam, ahogy a 
szerelvény kihúz az állomásról. Ad
dig húztam a harangokat, míg 
csak a toronyból látható volt a vonat.

Hosszú hónapok múlva rövid le
vél érkezett az akkori Szövetségi 
Köztársaságból, Ober-Ramstadtból. 
Jaszmann gondnok írta. Azonnal 
válaszoltam kiadós levélben. Isten 
igéjével bátorítottam, biztattam 
mindnyájukat akkori nehézségeik 
közben. Ez az első levél volt Ma
gyarországról, Magyarbólyról.

A kitelepítettek minden évben 
mennybemenetel ünnepén találko
zóra gyűltek össze. Ezt is Jaszmann 
gondnok úr szegezte. Azt mondta, 
ő most is a gyülekezet gondnoká
nak tudja magát, ö  nem mondott 
le a gondnokságról. Erre az al
kalomra mindig levélben köszöntöt
tem őket Isten igéjével.

1972-ben végre útlevelet kaptam 
és mennyebemenetel ünnepén részt 
vettem Ober-Ramstadtban a Ma
gyarbólyról kitelepítettek találkozó
ján. A találkozó csúcspontja a 
templomi istentisztelet volt. Ige
hirdetésemben emlékeztettem a je
lenlevőket az indulásukkor, az ál
lomáson tartott istentisztelet igéjé
re. Megkérdeztem, ugye, Isten 
megtartotta a szavát. Kértem, Idéz
zék föl magukban: hogyan, mi min
denben volt velük Jézus, mi min
denben volt velük Isten. De ne fe
lejtsék, hogy a legvalóságosabban 
abban van velünk Jézus, hogy 
váltságot szerzett nekünk, bűnbo
csánatával fedezi el minden vét
künket. Itt új hazára leltek. De 
igazi hazánkat Jézus készítette el 
nekünk az örökkévalóságban Isten
nél. Itt határok választanak el 
minket, de ott együtt magasztaljuk 
majd az ő nevét és zengjük a Bá
rány dicséretét.

Sokan könnyezve emlékeztek ar
ra, hogyan kísérte őket indulásuk
kor a magyarbólyi harangok hang
ja. Schwarz Anna volt magyarbólyi 
Frauführerin, akit a borjádiak 
biciklistől az árokba löktek, mikor 
a lelkészválasztás előtt a Kreisz- 
leitung megbízásából Borjádra 
ment, hogy ellenem agitáljon, most 
két kézzel szorongatta a kezemet. 
Közben arról beszélt, tudja, hogy 
sokat vétkezett mint Fraunführerin 
falubelijei ellen is, de boldogan 
tudja azt is, hogy Jézus megbo
csátott neki. Ennek pecsétje számá
ra a golgotái kereszt mellett az 
is, hogy sók nehézségben, sok 
megpróbáltatásban megtapasztal
hatta, vele volt, vele van Jézus.

Id. Foltin Brúnó
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DR. KOZMA TAMÁS, az Oktatáskutató Intézet igazgatója:

Egyházi iskolák a modern Európában
A debütálás, valljuk meg, nem sikerült egyértel

műen. Az 1989—90-es demokratikus fordulat óta az 
egyházak teljes joggal térhettek vissza ahhoz a diá
koméhoz, amelyet 1945—48 között folytattak; ez a 
szolgálatvállálás azonban egyelőre nem kevés ellent
mondásba ütközik. Objektív akadályai is vannak; 
hiszen a háttérbe szorított és anyagilag elnyomorított 
egyházak aligha képesek mindazt vállalná, amit egy
kor vállaltak és amit ma is végezni szeretnének. De 
persze szubjektív akadályok is hátráltatják a diakó- 
nia újbóli kibontakozását: gyanakvások, félreértések, 
gyanúsítgatások és fundamentalizmus mindkét rész
ről.

Mindennapi tapasztalatainkat eleveníthetném föl 
itt; épp ezért nem is teszem. Csupán egyetlen mo
mentumot ragadok ki azokból a vitákból, félreérté
sekből és kölcsönös dezinformációból, amely megza
varja, sőt már-már meg is akadályozza, hogy egy
házaink visszailleszkedjenek oda, ahonnan száműz
ték őket: a polgári világba. Ez a kérdés pedig az, 
hogy mi a helyük, milyen szerepük van az egyházi 
iskoláknak napjaink Európájában. Ez a cikk, bár
mennyire vázlatos áttekintésre vállakozhatom is, er
ről szól.

Az egyházi iskolák helye és szerepe

Aligha érthetjük az egyházi iskolák helyét és sze
repét a mai világban, ha röviden nem elevenítjük 
föl az egyházak és az egyes államok kapcsolatát. 
Az általánosan elterjedt vélemény valahogy úgy szól, 
hogy a római egyház államegyházi kapcsolatokat 
alakított ki Európa azon országaiban, amelyeket — 
többek közt épp ezért — „katolikus” országoknak 
neveznek. Ezzel szemben a protestánsok rendszerint 
„népegyházak”. Eltekintve attól, hogy nem világos, 
mit kellene „népegyházon” értenünk, ez a gondolat- 
menet XIX. századi tapasztalatokat tükröz. A mai 
világ alapvetően más.

Állam és egyházak kapcsolatának egyik formája 
valóban az ún. „államegyház”. Ez az az eset,- amikor 
egyházi és állami funkciók összemosódnak, kevered
nek, de legalábbis ötvöződnek. Bizonyos egyházi szol
gálatok, szolgáltatások helyettesítik az államiakat, 
vagy előírásként szerepelnek állami eljárásokhoz (pl. 
anyakönyvezés, keresztelés, a házasságkötés egyházi 
megáldása stb.). Az állampolgár (alattvaló) nélkülöz
hetetlen kötelessége, hogy egyben egyháztag is le
gyen, amit állami dokumentumok tartanak nyilván. 
Az egyházi adózás az állami adózás része, vagy an
nak mintájára hajtják be; az egyházak adminisztrá
ciója az állam adminisztrációja részeként folyik; az 
egyházi tisztviselők állami nomenklatúrában kapják 
fizetésüket és így tovább. Állam és egyházak ilyen 
kapcsolata azonban ma nem elsősorban a „katolikus” 
országokra jellemző, hanem mindenekelőtt protestáns 
országokra, így pl. Svédországra vagy Finnországra. 
Azok a tapasztalatok, amelyeket evangélikusok az 
északi országokban szereznek, egyfajta államegyházi 
hátteret tükröz, enélkül nem is érthető.

Dél-Európa „katolikus” országaiban azonban egy

ház és állam szétválasztása századunk első felében 
mindenütt végbement (Olaszország, Franciaország, 
Spanyolország, Portugália). Mégpedig — Fran
ciaországot kivéve — rendszerint az uralkodó 
totalitárius (fasiszta) rendszerek kezdeményezésére. 
Nem is csoda: kizárólagosságra törekvő rendszerek 
vagy be tudják kebelezni az egyházakat, vagy sza
kítaniuk kell velük. Ebből — ti. állam és egyház 
konzekvens szétválasztásából Dél-Európában — az 
egyházi szolgálat másféle szemléletmódja és radiká
lisan eltérő gyakorlata alakult ki. Ezt a gyakorlatot 
érdemes tanulmányoznunk akkor is, ha nem protes
táns, hiszen olyan körülményeket tükröz, mint ami
lyenek nálunk, Magyarországon alakultak ki. Az 
egyik ellentmondás épp ez: reprezentatív európai 
protestáns egyházak viszonya az államhoz sok tekin
tetben kevesebbet mond ma nekünk az egyházi is
kolák helyének megtalálásában, mint egyes „katoli
kus” országok gyakorlata.

Sokszor szokás ma az Egyesült Államokra is hi
vatkozni, mint ahol az egyházi szolgálatnak kedve
ző körülmények alakultak az évszázadok folyamán. 
Az pedig már közhely, hogy az európai vallásgyakor
lathoz képest az amerikai meglepően intenzív és ki
terjedt. Kevesebben tudják, hogy a mára több, mint 
háromezer vallásfelekezet és az állam már a Függet
lenségi Nyilatkozatban nagyon határozottan szétvált 
egymástól. Nemcsak állami, hanem — ahogy mi 
mondanánk, önkormányzati (azaz helyi, települési, 
törvényhatósági) — intézmények sem állhatnak sem
miféle kapcsolatban egymással. S ha az amerikai 
elnök „imareggelin” fogadja külföldi vendégeit, az 
amerikai katona bevetés előtt Bibliát olvas, az ame
rikaiak ezrei pedig egyházi himnuszaikat éneklik, ezt 
nem mint egyháztagok teszik, hanem nemzeti kul
túrájuk részeként gyakorolják (ahogy mi is „Isten, 
áldd meg a magyart” éneklünk függetlenül attól, 
hogy vallásosak vagyunk-e vagy sem).

Talán szükségtelen bizonygatni, hogy abban az 
átmeneti korban, amelyben most élünk, ezek a kap
csolatok á)llam és egyház között nagyon fontos tá
jékoztatásul szolgálhatnak. Minden bizonnyal nem 
másolhatjuk azonban őket. Annál is kevésbé, mert 
nálunk már a múlt század kilencvenes éveiben meg
kezdődött, 1948-ben pedig véglegessé vált az állam és 
az egyházak egyértelmű szétválasztása; s ezt az 1990. 
évi VI. törvény megerősítette. S hogy mindezt ma 
ismét kezdjük fölfedezni, szabadságait is, terheit is 
újra érzékelni, az abból adódik, hogy az 1948-as szét
választást valójában egyik fél sem gondolta komo
lyan. Az egyházak nem lettek volna képesek meg
élni állami támogatások nélkül, miután vagyonai- 
kat államosították. Az állam pedig hallani sem akart 
tőle független egyházakról, amelyeket nem tarthat 
ellenőrzése alatt. Az elmúlt negyven esztendőt te
hát lényegében úgy éltük végig, hogy az egyház 
nem végezhette szabadon a szolgálatát és nem vá
laszthatta meg szabadon tisztségviselőit, hiszen függő 
helyzetben volt tartva. Napjaink bizonytalanságait a 
hirtelen jött szabadság, meg a vele járó magunkra 
hagyatottság okozza.
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Kétféle modell

Az állam és az egyházak imént bemutatott euró
pai modelljeinek megfelelően, az egyházi iskolák lé
nyegében kétfélék. Vanak iskolák, amelyek beillesz
kednek az oktatás állami rendszerébe, kiegészítik 
vagy színezik azt, és vannak iskolák, amelyek fönn
tartják maguknak a jogot, hogy „hitvállók” marad
hassanak, azaz tehát szűkebben értett egyházi in
tézmények. S hogy a képet teljessé tegyük, termé
szetesen vannak országok, ahol az egyház nem tart 
fönn külön iskolákat, hanem minden iskolában a 
kötelező állami tanterv része az egyházi tanítás (hit
oktatás, általános vallásismeret, pl. egyes skandináv 
országokban). Másfelől természetesen vannak iskolák, 
amelyeket nemcsak fönntart az egyház, hanem ame
lyek egyenesen egyházi szolgálatra készítenek elő, 
állami elismertségük pedig nincsen is (tipikus példá
ja a vatikáni szaléziánus egyetem).

A hitoktatás az egyik kérdés, amit érdemes kö
zelebbről is megvizsgálni. Északi országokban foko
zatosan részévé vált az iskolák tantervének, mint 
ahogy nálunk részévé vált a tantervnek az irodalom 
vagy a fizika. Nem kell előírni, mert vallásismeret 
nélkül nincs is környezetismeret vagy társadalom- 
tudományi tanítás. Ahogy azonban fokozatosan el
terjedt, úgy lépésről lépésre el is világiasodott. Ez 
már nem az egyházi tanítás továbbadása az ifjaknak 
népiskolai keretek között. Ez már történeti, folklo- 
risztikus elemekkel bővített vallástan, mint az embe
ri kulúra szerves része.

A hitoktatást az osztrák vagy a . német szövetségi 
oktatási törvények mint kötelező tárgyat sorolja föl, 
amelyet kötelező az iskola óratervébe beiktatni, ám
de (rendszerint) nem kötelező választani. S ha köte
lező is, természetesen kinek-kinek a felekezeti hova
tartozása szerint, tekintetbe véve, hogy a gyerekek 
jelentős része már felekezeten kívüli. Különös, de 
figyelemre méltó, hogy e tekintetben a spanyol köz
oktatási törvény a legradikálisabb. Itt ugyanis a fe
lekezeti (katolikus) iskoláknak is meg kell szervezr 
niük valamennyi hozzájuk járó diák számára a neki 
megfelelő hitoktatást (nemcsak katolikust); a diák
nak azonban szabadságában áll választani vagy sem 
a hitoktatások között (tehát katolikus diákot sem 
lehet — katolikus iskolában! — hitoktaásra köte
lezni).

Az állami (vagy önkormányzati) szankciók rend
szerint igen szigorúak. A nyilvános iskola jogát csak 
azok az egyházi iskolák kaphatják meg Európa-szer- 
te, amelyek törvényben előírt jogokat biztosítanak 
minden hozzájuk beiratkozó gyereknek, felekezetre 
való tekintet nélkül. Az Európa Tanács és az Euró
pai Közösség oktatásügyi előírásai e tekintetben 
ugyancsak szigorúak. Természetesen magániskolák
ra nem vonatkoznak ezek az előírások; de a ma
gániskolák diplomáit rendszerint csupán külön vizs
gák letétele után lehet államilag elfogadtatni. Ha
sonlóképp az állami finanszírozást is a nyilvános is
kolai elismertséghez kötik, ami azt jelenti, hogy az 
iskolát fönntartók (akár egyház, akár nem felekezeti 
alapítvány vagy éppen önkormányzat) nem szabhat
ják meg egyértelműen, mit is akarnak tanítani az ál
taluk alapított vagy fönntartott iskolában. Az em
beri szabadságjogok a nyilvános iskolában megelőzik 
az iskolafönntartóik tulajdonosi jogait.

Ki finanszírozza az egyházi iskolákat
Ezzel elérkeztünk napjaink talán legvitatottabb 

kérdéséhez: ki finanszírozza az egyházi iskolákat. 
Kétféle megoldás uralkodó Európa-szerte. Az egyik 
megoldás az, amit mi is a leginkább ismerünk: a 
költségvetési támogatás. Formái igen eltérőek lehet
nek aszerint, hogy minek alapján osztja a pénzt a 
költségvetés, és milyen csatornákon juttatják el a 
támogatást az intézményekhez. Az egyházi iskolák 
normák alapján kaphatnak támogatást, vagy szerez

hetnek céltámogatást is maguknak. Norma alapján 
(és ahogy mondják, „szektorsemlegesen”) — ez azt 
jelenti, hogy az egyes intézményekre tekintet nélkül, 
általános elvek alapján osztanak pénzt, mondjuk 
aszerint, hogy hány diák jár az adott intézménybe, 
vagy hogy hány tanár tanít ott, vagy hogy mekkora 
az épület és így tovább. A csatornák is változato
sak lehetnek, amelyek révén az egyházi iskolák az 
állami támogatáshoz hozzájuthatnak: kaphatják köz
vetlenül az intézmények, de az intézményeket fönn
tartó egyházak, egyházi alapítványok, vagy éppen a 
települési törvényhatóságok, amelyeknek az illetékes
ségi körében az adott egyházi iskola is működik.

A kényes kérdés mindenképp az, hogy nyilvános 
jogot kap-e az illetékes egyházi iskola (azaz milyen 
előírásokat tud és kíván betartani). Ha ugyanis ma
gánintézmény, akkor rendszerint másfajta finanszí
rozás érvényes rá. A legfejlettebb e tekintetben az 
amerikai modell. Ez az egyházi iskolákat úgyneve
zett non profit intézményeknek tekinti (akárcsak a 
többi nem állami vagy nem üzleti célú oktatást). A 
non-profit intézmény önmagát tartja el részben a 
beszedett tandíjakból, részben egyéb „üzleti jellegű” 
vállalkozásából. Az különbözteti meg a tisztán üz
leti alapon álló iskoláktól, hogy bevételeit csak is
kolai célokra használhatja föl (nem tőzsdézhet tehát, 
vagy nem teheti pénzét egyéb vállalkozásba). Ennek 
fejében viszont az ilyen egyházi intézmények jelen
tős adókedvezményeket kapnak.

Elgondolkodtató köztes megoldások is vannak. 
Olaszországban például az egyháznak mindenki jut
tathat támogatást a rendszeres évi jövedelemadójá
ból: mivel annak bizonyos százalékos hányadát sza
badon meghatározott jótékony célokra kell fordítania. 
Egyházi iskolák, kórházak, szociális intézmények 
évente valósággal versengenek az így elnyerhető ösz- 
szegekért, ami jelentős pénz- és ami nélkül intéz
ményeik fönntartása nem volna lehetséges. A vallás
alap egy másik konstrukció, amellyel egyházi isko
láknak állami és társadalmi támogatás nyújtható; az 
alapítványban befizetett összegek adókedvezményt 
élveznek, és az egyházi iskolák pályázhatnak értük.

Minek tekintjük az egyházi iskolákat?

Mi a tanulság ebből a rövid áttekintésből? A köl
csönös vádaskodások és sértődések helyett mindenek
előtt azt kellene tisztáznunk, hogy minek tekintjük 
valójában egyházi iskoláinkat. Olyan intézmények
nek, amelyeket joggal tekinthet mindenki a nyilvá
nos közoktatás részének — vagy magánintézmények
nek, amelyek elsősorban az egyetemes egyház, illet
ve a gyülekezetek céljait szolgálják. A kettőt nem 
lehet együtt, minthogy az egyház és az állam el van 
választva egymástól. Vagy igényelnek és elnyernek 
állami támogatást az egyházi iskolák — és akkor 
elsősorban a közt szolgálják, és csak másodsorban a 
gyülekezeteket. Vagy elsősorban hitvallóknak tartják 
magukat, és akkor főként a gyülekezetekre kell(ene) 
támaszkodniuk.

Ez ma nemcsak azért megoldatlan, mert meg
oldhatatlan: hiszen a gyülekezetek sem, az egyete
mes egyház sem volna képes fönntartani intézmé
nyek hálózatát. Azért is megoldatlan, mert valójá
ban még egyház és állam viszonya sem tisztázott. 
Még pontosabban: azt hiszem, következetesen végig 
kellene gondolnunk, mit jelent elválasztva lenni az 
államtól egy demokratikus rendszerben, a magán- 
gazdaság (piacgazdaság) körülményei között. Vagy 
ihogy szakszerűbben fogalmazzak: mi is valójában 
az egyház hivatása és melyek a szolgálatvállalás 
területei a mi világunkban. S ha ezen gondolkodunk, 
nem árt Lót feleségére gondolnunk néha: aki túl 
gyakran tekintget hátra — visszafelé az időben — 
könnyen sóbálvánnyá válik. Nekünk tehát, protestán
soknak a XX. század végén, nem a múltba kell te
kintenünk, hanem a jövőbe.
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THIERING ETELKA tanárnő, szaktanácsadó

EGY PEDAGÓGUS SZEMÉVEL
Az oktatásügy, a nevelés mai problémái

Nagyon nehéz erről a témáról 
írni, hiszen olyan sokan írtak-be- 
széltek a mindenkori oktatásról és 
nevelésről. Nyugodt társadalmi, po
litikai és gazdasági körülmények 
között is mindig újra és újra vál
tozik az iskola, ahogyan maga a 
társadalom, az elvárások és a le
hetőségek is permanensen változ
nak. Az utóbbi évtizedekben Ma
gyarországon mindenki beleszólha
tott a pedagógiába, az ideológiai 
irányításról, a béklyózó szigorú elő
írásokról nem is szólva.

Napjaink pozitívan változó idő
szakában pedig különösen nehéz — 
a  közelmúltat jól-rosszul ismerve, 
azt pedagógusként átélve — a jövő 
igényeit és lehetőségeit helyesen 
megérezve, felelősséggel nyilatkozni, 
hiszen ehhez elengedhetetlen, hogy 
a nyilatkozónak legyen valamilyen 
szintű áttekintése ebben a bonyo
lult, a társadalom egészét érintő, 
meghatározó, sőt átalakító és nevelő 
területen.

A problémákat nagyon nehéz 
rendszerezni, hiszen minden min
dennel összefügg, a bölcsődétől, 
óvodától, az alapfokú oktatástól, a 
felsőfokú tanulmányok befejeztéig,
111. a posztgraduális képzésig, a szü
lői hájban és a társadalom egészé
ben

Több területen van átekintésem, 
a nyelvoktatásban pedig nagyon sok 
tapasztalatom. 23 éve tanítok 
ugyanabban a külterületi gimná
ziumban, német és orosz szakos 
vagyok. Hat éve voltam utoljára 
osztályfőnök, de azt megelőzően pá
lyám kezdetén egy évig kollégiumi 
nevelőtanár, majd azután 16 évig

egyfolytában osztályfőnök. A TIT 
keretében hosszú évekig tanítottam 
üzemi csoportoknak német és angol 
nyelvet. 1985 óta budapesti közép
iskolai német szakfelügyelő, 1988 óta 
szaktanácsadó vagyok. Budapesti 
munkaköröm folytán megnőtt az 
áttekintésem, de a „gyerekközelsé
get” saját iskolámban már csak 
szaktanárként élem meg. Az orszá
gos középiskolai német és orosz 
tanulmányi versenyen 1985 óta va
gyok zsűritag, idén már csak né
metből. Féléves német állami ösz
töndíjam (1990. szeptember 3.—1991. 
február 28., Saanbrücken) lehetővé 
tette, hogy megismerjem a német 
(volt NSZK) iskolarendszert, főleg 
a gimnáziumi oktatást (azon belül 
elsősorban a nyelvoktatást és a hu
mán tárgyak tanítását), valamint a 
gimnáziumi tanárok gyakorlati kép
zését, nagyvonalakban a tanárok 
továbbképzését is.

Többször megfordultam vidéken 
is. Más szaktanácsadó kollégákkal 
való állandó együttes munka, a vi
dékiekkel rendszeres továbbképzé
sek során állandóan kérek és kapok 
információkat. Szaktanácsadóként a 
budapesti középiskolákban tanító 
német tanárok szakmai-módszerta
ni továbbképzésében is közremű
ködők. Hivatalosan van kapcsola
tom a tanárképző intézményekkel, 
a német lektorokkal, a Goethe-In- 
tézet nyelvi részlegével, ahonnan a 
leghatékonyabb segítséget kapják a 
német nyelvszakos hallgatók és a 
már pályán levő német tanárok. 
Az osztrák és a svájci szakmai to
vábbképzést is ismerem. Iskolaláto
gatásaim során az igazgatóság és 
általában a nyelvtanárok; több kü

lönféle intézmény által a német 
nyelvtanárok számára rendezett 
sokféle szakmai rendezvény alkal
mával pedig igen sok kolléga, egye
temi oktató stb. véleményét, közér
zetét tudom megismerni — nem
csak budapesti szinten. Így főleg 
általános tendenciákat ismerek meg, 
de számos személyes probléma is 
tudomásomra jut. Sokszor van le
hetőségem arra, hogy elsődlegesen 
szakmai, de nevelési és egyéb kér
désekben is továbbadhassam véle
ményemet.

Mindig is „világi” pedagógusok 
között dolgoztam, azt tudom össze
foglalni, amit körükben tapaszta
lok. Így viszont a döntő többséget 
alkotó nézeteket ismerem meg. Ezt 
nagyon fontosnak érzem, hiszen a 
közeli és a távoli jövőben is a most 
pályán levők derékhada fogja al
kotni Magyarország pedagógus tár
sadalmát. Csak középvezetői (buda
pesti szinten) van alkalmam keresz
tyénként élő kollégákkal is együtt 
dolgozni. Ennek mérhetetlen jelen
tősége van a számomra.

Hangsúlyozni szeretném, hogy a 
továbbiakban problémákat szándé
kozok felsorolni, összefoglalni. Nem 
biztos, hogy mindent meglátok, ill. 
jól látók. Más munkakörben dol
gozó, más tapasztalatokkal rendel
kező pedagógusok bizonyára más 
szempontokat is felsorolnának.

A mind jobban tornyosuló és 
sokszor szinte megoldhatatlannak 
tetsző problémákat látva, mégis 
azt érzem, hogy örüljünk, hogy 
ilyen sok problémánk van, hiszen 
ez a megújulás kezdete, a változás, 
a változtatás alapja.

A problémák

Az általam látott problémákat bizonyos témák 
szerint csoportosítva sorolom fel, a teljesség igénye 
nélkül. (Irányítás, tanárképzés és tanártovábbképzés, 
iskola, tanár, diák, nyelvoktatás.)

Az irányítás
Az eddig uniformizáló 8 osztályos általános iskola 

és az arra épülő középszintű és felsőoktatás válto
zóban van, fontos kezdeti lépések történtek meg. Az 
átmeneti időszak különösen nehéz. Hol és hány 
8+4, 4+8, 6+6 osztályos iskola legyen (a szakkö
zépiskoláról és a szakmunkásiskolákról nem is be
szélve). Új tantervekre, új módszerekre, választható 
tankönyvekre van szükség, amelyek érthetően, ered
ményesen tudják közvetíteni az adott korosztálynak 
a megváltozott tartalmát.

Igen sok olyan vezető van az irányítás különböző 
szintjén, aki nem tudja vagy nem is akarja az újat, 
aki nagymértékben akadályozza a pozitív változáso
kat.

Sajnos sok esetben szinte gondolkodás és mérlege
lés nélkül olyan értékeket, megoldásokat vetnek el, 
amelyeket mással, jobbal nem helyettesítenek. Mind

ez a „Minden rossz, ami eddig volt” elv alapján tör
ténik. Újjáépíteni, felépíteni valamit mindig nehe
zebb, mint egy tollvonással szétrombolni, hatályon 
kívül helyezni.

Az eddigi százszázalékosan felülről jött irányítást 
felváltja a jó értelemben vett döntési lehetőség, az 
iskolák önállósága, a szakmai szabadság, de még 
hosszú ideig fog tartani, amíg az ehhez szükséges 
anyagi és emberi feltételek is meglesznek.

Igen sok tanár — a régi, mindent meghatározó 
irányítást zsigereiben érezve, vagy csak arra hivat
kozva — eleve ellenáll mindannak, ami felülről jön; 
még az értelmes, jó kezdeményezéseknek is, mivel 
emberi és szakmai-pedagógiai szabadságának meg
nyirbálását érzi benne.

Az iskolavezetés sok esetben igen nehéz helyzet
ben van. Ki fogja finanszírozni az iskolát a továb
biakban? Milyen iskolatípusként és milyen korosz
tályt fog tanítani az adott iskola a (közeli, esetleg 
távolabbi) jövőben? Megvan-e az iskolatípus-váltás
hoz a megfelelő képesítésű és a tanulók életkori sa
játosságait jól ismerő, valóban kreatív munkára al
kalmas és hajlandó, lehetőleg egységes tantestü
lete? Milyen foglalkozásokat, milyen idegen nyelve
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ket tud indítani és folyamatosan tanítani, mire van 
az iskola felvevő körzetében reális és kielégíthető 
igény? Hány és milyen szakos, milyen képesítésű 
tanárrra van most ill. lesz hamarosan szükség? Há
nyan és milyen szakosok fognak egyik pillanatról a 
másikra, akár a tanév kellős közepén is, elmenni az 
iskolából? Milyen szempontok szerint döntse el, hogy 
a feleslegessé váló, vagy már most gyakorlatilag fe
leslegessé vált kollégák közül kiket küldjön el? Nem 
fog-e (hamarosan) megszűnni az iskola? Ilyen és ha
sonló kérdésekkel viaskodnak az iskolavezetőség 
tagjai.

Milyen kritériumok szerint és hogyan értékelik 
az iskolákat, főleg a közelben levő és hasonló jelle
gűeket? Az eddigi, szinte kizárólag a tanulmányi 
eredmény, a gimnáziumban a felsőfokú oktatási in
tézménybe felvételt nyert tanulók száma szerinti 
„osztályozó besorolás” több szempontból sem igaz
ságos. Különben is egy országban nemcsak a jó ké
pességű és szorgalmasan tanuló diákokra kell gon
dolni (akik eddig minden látszat ellenére országo
san hátrányos helyzetben voltak). A gyengébb és 
még gyengébb, hátrányos helyzetben levő, nehezen 
nevelhető gyerekek számára is biztosítani kell a 
megfelelő iskolázás, a tanulás lehetőségét. Az ilyen 
iskolákban tanító pedagógusok munkáját is megfe
lelően kell elismerni.

Iskolarendszerünk örvendetesen a sokszínűség felé 
halad, ez magasabb szintet is jelent majd. Minden 
gyerekeket képességeinek és adottságainak megfele
lő iskolába kell juttatni. De ki, hogyan, mi alapján 
döntsön? A szülők pénztárcája mennyire lesz döntő 
a bármilyen szempontból többet nyújtó iskolába való 
bejutáshoz?

Az iskolák közötti, kialakulóban levő versenyhely- 
zet mennyiben és hogyan befolyásolja majd. az ott 
tanító tanárok egzisztenciáját? Az iskola szerint? 
Munkájuk szerint?

Tanárképzés
A gyakorlati, önálló, alkotó tanári munkára még 

kevéssé képezik ki az egyetemet végzett tanárokat, 
túlsúlyban van a szakmai, elméleti képzés. A tanító
képző és a tanárképző főiskolákon sokkal jobb az 
iskolai munkára való felkészítés. Külföldi, nyugati 
példák alapján az ötéves budapesti egyetemi nyelv- 
tanárképzés kezd jó irányban átalakulni. A most 
második éve. létező hat szemeszteres (ángol és né
met) nyelvmester képzés (ugyancsak Budapesten) na
gyobb gyakorlati képzést ad. A 10—18 éves korosz
tály tanításához szükséges korszerű módszertani is
meretekre igen nagy hangsúlyt fektet. (Én a német 
képzést ismerem.)

Mindez remélhetőleg enyhíteni tudja majd az akut 
helyzetet az átmeneti időszakban, amennyiben a 
végzett tanárok ténylegesen az iskolákban fognak 
elhelyezkedni, és nem mennek el sokkal jobban fi
zető pályákra.

A teljes felsőfokú oktatás átfogó reformja kezd 
már körvonalazódni. Az eredményeket azonban 
majd csak évek múlva lehet lemérni.

Tanártovábbképzés
Teljesen új alapokra kell helyezni a tanártovább

képzést. El kell dönteni, hogy mennyiben és hogyan 
lesz kötelező vagy nem kötelező, természetesen a 
felsőfokú oktatás (jelen esetben a tanárképzés) át
alakításának függvényeként. Nem lehet egy kalap 
alá venni a fiatal (kezdőt és a régen pályán levőt, 
az újra és újra újítani és megújulni képes kollégá
kat a gyengén képzettekkel és a megcsontosodottak- 
kal, akik nem tudnak vagy nem akarnak eredmé
nyes munkát végezni.

Lényeges eldöntedő kérdés, hogy milyen lesz a 
szakmai tanácsadás (és ellenőrzés), valamint az in
tézményes továbbképzés viszonya és aránya. Mely

intézmény vagy intézmények, milyen tartalommal; 
milyen kritériumok szerint kiválasztott szakemberek 
végezzék a munkát?

Az új formák kikristályosodásáig különösen nehéz 
helyzetben vannak azok, akik most irányítói, alakí
tói, szakmai előadói a tanárok szakmai-módszertani 
foglalkozásainak, akiknek adott esetben most kell 
véleményt mondaniuk kollégáik felkészültségéről, 
munkájáról. És ha a rossz munkát végzőket semmi
féle módon nem lehetne helyettesíteni?

Nyilvánvalóan csak azoknak a foglalkozásoknak, 
szakmai tanácsoknak van hitelük az iskolai min
dennapok terheit viselő gyakorló tanárok szemében, 
amelyek ténylegesen adnak valami újat, a gyakor
latban hasznosan alkalmazhatót. De egy-egy iskolai 
látogatáskor, szakmai megbeszéléskor hogyan lehet 
a számtalan, igen különböző elvárásnak — iskolai 
és szaktanári problémát megismerve — valóban ele
get tenni, előremutatva továbbsegíteni?

Ahhoz, hogy az iskolák szakmailag is önállóak le
hessenek, pl. a helyi tanterv elkészítésére is fel kell 
készíteni a régi és új tanárokat.

A valóban igényes képzés és továbbképzés teszi 
majd lehetővé a későbbiekben, hogy a tanároktól 
valóban meg lehessen követelni a jó munkát, és va
lóban munkájuk alapján lehessen őket értékelni.

A tanárképzés és továbbképzés szakmai tudást 
adó és hivatástudatot is kialakító, tehát eredményes 
megújítása az alapfeltétele annak, hogy emberköz
pontú, helyét a jövő században is megtaláló, érezni 
és gondolkodni is tudó, egymást megértő, alkotni 
képes új nemzedéket nevelhessünk fel.

Az iskola
Iskoláinkban nagy az erkölcsi zűrzavar, a közöm

bösség, sőt a nihilizmus. Kötelességtudat, fegyelem, 
önuralom csak kevesek sajátja. Sajnos, a diákok 
többségénél és nagyon sok (nem feltétlenül fiatal!) 
tanárnál is ez a helyzet. Alapvető emberi értékek 
eltűntek vagy tűnőfélben vannak, a keresztyén esz
meiségről és jellemvonásokról nem is beszélve. Fá- 
jóan hiányos az erkölcsi, érzelmi, esztétikai neve
lés.

A tantárgyi oktatást nem lebecsülve — hiszen én 
magam is szaktanár vagyok — az iskolai munka 
mindenféle lehetőségét maximálisan kihasználó ne
velést tartom most a legfontosabbnak.

A tanárok
Nincsen pontosan megfogalmazva, tehát nem is 

lehet közismert, hogy mik a tanár jogai és köteles
ségei, mik a szakmai és erkölcsi elvárások. Ki a jó 
és a rossz tanár? Meddig és milyen hibákat lehet 
tolerálni? El lehet-e küldeni a rossz tanárt, ha he
lyette senkit sem lehet beküldeni az órákra? A ta
nárképzés és továbbképzés számára is sarkalatos 
kérdés kell hogy legyen a „jó tanár”.

Nagyon sok középszerű és gyenge tanár van a pá
lyán. Ók csak kenyérkereső (bár nem túlságosan jö
vedelmező) foglalkozásnak tartják iskolai munkáju
kat. önképzésre, megújulásra nincsen igényük, nem 
képesek alkotó módon tanítani.

Értelmiségi életet nagyon nehéz élni pedagógus- 
fizetésből, főleg ha többgyerekes pedagógus házas
párról van szó.

Igen sok tanár szerint: Kevés pénz — kevés mun
ka. Éppen csak a legfontosabb dolgokat csinálják 
meg. (Az igazság szerint ez is sok munkát jelent, 
hiszen élő, gondolkodó és érző emberekkel van dol
gunk.) Mind több feladat elvégzéséért várnak el kü
lön díjazást.

Szakmai önképzésre, tágabb érteimben vett önmű
velésre, utazásra kevés a lehetőség. Egyre kevesebb 
idő jut a kollégákra és a tanítványokra. A tanítás 
végeztével szinte mindenki rohan. Igen sokan min
den lehető és lehetséges módon igyekszenek kiegé
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szíteni az iskolai tanórákkal megkereshető nem túl 
sok pénzt. A legtöbb pedagógus nő, saját gyerek(ek) 
nevelése, a háztartás elsősorban rájuk hárul.

Egy-egy iskola tanári közössége annyira sokrétű, 
hogy igen nehéz közös nevezőre jutni, különösen ne
velési kérdésekben. Az iskolai munka az ott tanító 
tanárok egységén múlik! Sem szakmai (tantárgyi), 
sem nevelési kérdésekben nem engedhető meg a li
beralizmus !

Szinte hihetetlen, hogy mégis mennyi „megszál
lott”, valóban hivatástudatból tanító kolléga van a 
pályán, ök azok, akik hivatásthdatára építettek év
tizedekig, az anyagi megbecsülés elmaradt, az erköl
csiről nem is beszélve! A nyelvtanárok között is 
van még sok, hivatásáért élő pedagógus az iskolák
ban, de számszerű arányukat tekintve bizony nem 
ők vannak többségben.

Nincs becsülete a szellemi munkának, hiszen na
gyon nehéz megmérni és kimutatni az eredményes
séget. Évtizedekig a fizikai, a termelőmunkát ismer
ték el.

Nagyon sok kolléga szemében régimódi, a korral 
haladni nem tudó az a tanár, aki következetes, szak
mailag sokat követel, megköveteli a kulturált maga
tartást, egyszóval a régi klasszikus értelemben ne
vel is.

A diákok
A középiskolába kerülő korosztály tűrőképessége, 

koncentrálóképessége egyre romlik, kötelességérzete 
alacsonyfokú. A diákok szinte képtelenek kifejezően 
olvasni, alapvető magyar nyelvi hiányosságaik van
nak, írásbeli, de különösen szóbeli kifejezőképessé
gük mind silányabb. Nagyon sokan nem képesek 
és nem is akarnak figyelni, dolgozni az órákon. 
Megelégszenek az elégséges teljesítménnyel. Hosszú 
hónapokig (évekig) újra és újra figyelmeztetni kell 
őket a rendszeres otthoni munkára, a kulturált ma
gatartásra. A feladatot sokszor csak többszöri „rá
beszélésre” hajlandók elvégezni. Ezek a problémák 
begyűrűznek a további évfolyamokra is. Ez még a 
gimnáziumban sem csoda, hiszen ennek az iskola
típusnak évtizedekig hivatalosan deklarált célja 
volt, hogy továbbtanulásra és a munkába állásra 
készítsen elő. A kettőt együtt képtelenség volt tel
jesíteni.

Az érettségi rendszer megváltozása is napirenden 
van, az új vizsgarendszer lényeges láncszeme lesz.

Nincs meg a becsülete a szellemi munkának, a 
tanulásnak sem. Az anyagiak, a (lehetőleg könnyű) 
pénzszerzés a központi téma a diákok között. Több
ségük éppen csak a minimumot teljesíti, a képes
ségek szerinti munkát csak nagyon kevés tanuló
ból lehet „kicsikarni”. Nincsen ambíciójuk a tanu
lásra. Nem fogják fel, hogy létkérdés lesz a hasz
nálható tudás.

A diákok nehezen tolerálják egymást, nemcsak a 
fiúk, hanem a lányok is nagyon durvák. Gyakran 
használnak trágár kifejezéseket, káromkodnak. 
Többségük nem tudja kulturáltan kifejezni pozitív 
és negatív érzelmeiket.

A tanulók nagyon önállóak lettek, nehezen fo
gadják el a felnőttek, a tanárok jóindulatú figyel
meztetését; kötelességeiket és jogaikat sokszor nem 
tudják megkülönböztetni. Sajnos túlságosan sok 
rossz hatás éri őket a társadalomban, a médiákon 
keresztül. Nagyon kevés szülői ház tudja (valame
lyest) ellensúlyozni a negatív hatások eredményét, 
a durvaság, trágárság, közömbösség, nihilizmus, a 
beilleszkedni nem akarás erőteljes terjedését.

A tudományos ismeretek túlsúlya, az érzelmi és 
erkölcsi nevelés, a különböző művészetek, a szép és 
értékes zene embert nemesítő hatásának fájdalmas 
hiánya az oka az érzelmi és erkölcsi sivárságnak. A 
túl hangos, uniformizáló, lélektelen, negatív érzel
meket keltő, szinte elkábító zene egyeduralma rette
netes. Az igazi hazaszeretetre, nemzeti múltunk va

lódi értékeinek megbecsülésére, az emberségre való 
intézményes nevelés remélhetőleg egyszer belekerül 
iskoláink mindennapi életébe.

Sosem szabad elfelejtenünk, hogy milyen zakla
tott körülmények között, nagy százalékban csonka, 
családban többször elvált és újraházasodott szülők 
között, kommunikáció- és érzelemszegény környezet
ben nőnek fel gyermekeink. A család mint alapvető 
emberi közösség súlyos válságba került. Környeze
tük révén a létbizonytalanság érzése sem idegen sok 
tanulótól. Az örök emberi és keresztyén értékek de
valválódásának második nemzedéke a mai fiatal
ság. Természetes, hogy ezért olyan sokan hajlanak 
a könnyebb ellenállás felé. Éppen ezért a legered
ménytelenebb esetben sem szabad lemondanunk 
gyermekeinkről. Nem szabad megengednünk, hogy 
rajtuk csattanjon az ostor.

De hogyan is várhatunk el a diákoktól és az ifjú
ságtól (és a társadalom számos felnőtt tagjától) 
mást, mint a sivár, közömbös vagy éppen törtető 
életvitelt, ha tudjuk, hogy a többségnek nincsen 
kötelességérzete, emberi tartása, igazi és követhető 
példaképe, pozitív életcélja. Futballisták, jobb eset
ben élsportolók, kétes egzisztenciájú énekesek a pél
daképeik. Még a gimnáziumokban a legjobb a hely
zet, a legelkeserítőbb a szakmunkásiskolákban. 
Ilyen körülmények között általában az áldozatos 
munkát végző, nevelési célokat elsődlegesnek tartó 
pedagógusoknak köszönhető, ha egy-egy hátrányos 
helyzetű diákot meg lehet menteni az elkallódástól 
vagy a lejtőre kerüléstől.

Következetességgel, türelemmel, követelő szeretet
tel igenis lehet hatni a tanulókra, csak nem szabad 
gyors eredményt várni. Idővel elismerik, értékelik a 
diákok azt a tanárt, akinek szakmai munkáját, em
berségét, szavainak és tetteinek egységét maga is 
megtapasztalta.

A nyelvoktatás
A nyelvoktatás szakmai-módszertani szempontból 

sokkal hamarabb volt „szabad”, mint több más, 
ideológiailag terhelt és agyonellenőrzött tárgy. Je
lenleg azonban igen súlyos helyzetben van.

Katasztrofálissá vált a nyelvtanárok, elsősorban az 
angol és német szakosok hiánya az iskolákban. A jó 
nyelvtanárok sokkal jobban keresnek nyelviskolák
ban, szabadúszóként, magánórákkal, vagy más 
nyelvigényes pályákon. A felnőtt oktatásban sokkal 
több lehet a sikerélményük, kisebb csoportokban, 
sokszor optimális körülmények között taníthatnak, 
tanulni akaró felnőttekéi Az oroszból átképzős kol
légák helyzete önmagában is nagyon sok emberi és 
szakmai nehézséggel jár, nemkülönben iskolai mun- 
kábaállításuk egy igen rövid és megterhelő nyelv- 
tanulási idő után. A diploma nélküli, más pályák
ról az iskolába került vagy visszakerült tanárok, a 
számtalan idős nyugdíjas és az iskolákban még meg
maradt tanárok nem képesek megfelelni a lényege
sen megnövekedett igényeknek és lehetőségeknek. 
Az iskolákban működő nyelvtanárok megterhelése 
igen nagy.

Sok helyen — szülői nyomásra — a külföldön 
megjelenő, teljesen más tanítási módszereket igény
lő, korszerű, de a magyar nyelv sajátosságait ter
mészetesen figyelembe nem vevő tankönyvekből ta
nítanak — régi módszerekkel, és a tárgyi feltételek 
is hiányoznak. Nem lehet csodálkozni a gyenge 
eredményeken, különösen akkor nem, ha mindez 
csupán az orosz nyelv számára biztosított kis óra
számban történik.

Hazánkban tényleges, jól használható, alapos, bár 
különböző szintű nyelvoktatásra van szükség. Az ok
tatás egészét tekintve most szinte anarchikus álla
potok uralkodnak. Nagyon sok, az oktatási rendszert 
egészében érintő problémát kell még megoldani. 
Ezek közül néhány: Milyen életkorban, milyen típu
sú iskolában, -hány idegen nyelvből, milyen szintű

94



tudást kell elérni? A gimnáziumban ill. annak majd 
megfelelő iskolatípusban az 1., 2. (3.) idegen nyelv 
egymásra épülésének milyenek legyenek a feltéte
lei? Ki kell dolgozni az összehasonlítást lehetővé te
vő követelmény- és vizsgarendszert. Ehhez kapcso
lódik az érettségi, az állami nyelvvizsga, a külföl
dön elfogadott (és hazánkban is letehető angol és 
német) nyelvvizsga itthoni elfogadása és egymásnak 
megfeleltetése, a felsőfokú tanulmányok elkezdésé
hez és a diploma megszerzéséhez szükséges nyelv
vizsgák pontos meghatározása. Új, (helyi) tanter
vek, tananyag, tankönyvek, segédeszközök kellenek.

Angol és különösen német segítséggel sok min
den történik az utóbbi években: a tanárképzés és a 
módszertani továbbképzés sokkal gyakorlatibbá té
tele, a Németországban megjelenő „német mint ide
gen nyelv” korszerű tankönyvek megismertetése, 
az azok tanításához szükséges módszertani kultúra 
közvetítése. Kézzelfogható eredményt ettől is csak 
évek múlva várhatunk.

Az előkészítési stádiumban levő új oktatási tör
vény és a Nemzeti Alaptanterv döntően befolyásolja 
és alakítja majd az oktatást és a nevelést, érvénybe
lépésükkel irányvonalak lesznek meg, melyeket 
konkrét tartalommal kell megtölteni. A fent vázolt 
problémákat is csak hatályba lépésük után lehet fo
kozatosan megoldani.

Kitekintés
Ilyen nagy horderejű rendszerváltás után termé

szetes, hogy talán túlságosan is sok a problémánk. 
Mégis csak optimisták lehetünk, hiszen egy szebb, 
emberibb jövőt láthatunk lelki szemeink előtt. Las
san, fokozatosan tudunk előrehaladni. Elsietve, erő
szakosan semmit sem szabad tennünk.

Most tanító pedagógus nemzedékünk döntő több
sége már eleven kontraszelektált, különösen ideoló
giai szempontból. Vajmi kevés ismerete van egyház
ról, vallásról, annak évszázados szerepéről. Nagyon 
nehéz türelemmel, egyéni példaadással hatni ezekre 
a kollégákra, hogy valamennyire is megismerjék az 
elmúlt évtizedeknek az egyházakat csaknem lehe
tetlenné tevő, a keresztyén erkölcsöt és életvitelt 
szinte teljesen kiölő nyílt és „finomabb” erőszakot; 
hogy legalább annyit értsenek meg, hogy az egyhá
zak az egykori igen számos egyházi iskola néhányá- 
nak újraindításával és a társadalom más területein 
újra lehetővé váló, elfogadott és igényelt szolgálatá
val nem akarnak, de nem is tudnának erőszakosan 
hatalmi pozícióba jutni. Az egyházak egyedüli kül
detése, hogy Krisztus megváltó, megújító Evangéliu
mát adják tovább minden ember számára.

Az Embert, Hazánkat, jövőnket kell mindig szem 
előtt tartanunk, melynek záloga a mindenkori ifjú 
nemzedék, melynek erkölcsi arculatát már az egyhá
zak is formálhatják, reménységünk szerint egyre 
több lehetőséget kihasználva.

Ebiben az összefüggésben mindinkább megtapasz
talom, hogy milyen lényeges szerepe lehet a nem 
egyházi iskolákban annak az igen kis számú keresz
tyén pedagógusnak, akik egyházuk tanítását kollé
gáik és diákjaik számára hitelessé tudják tenni isko
lai mindennapi munkájukkal, egyházhoz tartozásuk
kal és ott vállalt munkájukkal — bármilyen szako
sok is legyenek, bármilyen iskolatípusban is dolgoz
zanak; legyenek középszinten vezetők vagy az isko
lán kívül a felső vezetés képviselői, felelős irányítói. 
Most én magam ebben látom feladatomat saját is
kolámban és középszintű vezetői munkakörömben.

Különösen szívünkre kell helyeznünk a ma iskolá
ba járó tanulóifjúságot. Ezeknek a diákoknak ebben 
a változó, sok nehézséget, ellentmondást és feszült
séget hordozó világban kell megkapniuk a tudást, 
tanáraik türelmét és jobbító szándékú nevelését. A 
mostani gyerekeket és szüleiket nem vigasztalja, 
hogy az utánuk következőknek valószínűleg sokkal 
jobb lesz.

Tanárok-diákok-szülők, az egész társadalom össze
fogására van szükség, de ez a mi állandóan változó 
körülményeink között hosszú ideig nem lesz prob
lémamentes. Kinek-kinek ott kell elkezdenie ill. 
folytatnia a felelősségteljes munkát, ahol éppen van, 
vagy munkahely-változtatási lehetőség vagy kényszer 
esetében a lelkiismeret alapján kell döntenie. Ne
künk most kell vállalnunk a felelősséget mindazért, 
amit és ahogyan mondunk és teszünk. Mindenben 
csak a jobbítás szándéka vezérelhet bennünket. Min
den egyes kis beépült tégla idővel eredményt hoz. 
Akkor is, ha mi azt már nem éljük meg. A tanár 
mindig is a jövőnek, a jövőért dolgozott. Ezért is le
het találkozni oly sok idős, mégis fiatalos, optimiz
mussal telt tanárral.

Egyetlen személyes példa arra, hogy milyen ered
ményes lehet tanár és diák kölcsönösen szívesen 
végzett munkája. Évtizedek óta tanítok hosszabb- 
rövidebb ideig a fóti kántorképző tanfolyamon, leg
gyakrabban a június végi időszakban. A délelőttöket 
még az iskolában töltve, a fárasztó tanév végén, a 
több egész napos kimerítő szóbeli érettségi vizsgák 
után, naponta az iskolába, majd Fótra, este pedig a 
hazautazásit is elfelejtve, a fizilkai fáradtságot nem 
érezve tudok zenét tanítani, beszélgetni a fiatalokkal 
és gyerekekkel, akik ugyancsak 'fárasztó tanév után, 
a szó szoros értelmében vett egész napos tanulást, 
gyakorlást vállalnak fiatalos lendülettel.

Mi most a jobbra változtatás, a fokozatos újjá 
munkálás, az építés lehetőségét kaptuk meg. A fe
lelősségvállalás képességét, alapos tudást, a meg
újulás képességét, erkölcsöt, érzelmi gazdagságot, a 
mindig segíteni kész beállítottságot, emberi tartást, 
biztos életcélt kell közvetítenünk tanulóinknak. 
Mindannyiunknak lelkiismeretünk szerint kell mun
kálkodnia, erőnkből és képességeinkből a maximu
mot nyújtva. De azt is tudnunk kell, hogy nem mi- 
tőlünk függ az eredmény. „Ha az Úr nem építi a 
házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Ha az 
Űr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őrző.’ (Zsolt. 
127,5; lKor 3)

— A Mérleg című ró
mai katolikus sajtóorgá
num, a Münchenben 
megjelenő magyar nyel
vű lap és könyvszemle 
1991. 4. sz.. közölte Ha- 
fenscher Károly Canber
ra Yes című cikkét (4 
lap terjedelmű).

—• A göttingeni Van- 
denhoeck—Ruprecht vál
lalat kiadásában megje
lent az Evangelische 
Akademie Tutzing-ban 
tartott nemzetközi kon
ferencia (1990. május) 
anyaga. A 140 résztvevő- 
jű szünpozion 20 ország
ból származó hallgatói 
angol, német, francia és 
orosz nyelvű előadásokat 
hallgattak és tartottak. 
Egyházak különböző kul
túrák kontextusában volt 
a tematika (Kirchen im 
Kontext unterschiedli- 
cher Kulturen). Az eliga
zító alcím: A harmadik 
évezred útján (Auf dem 
Weg in das dritte Jahr- 
tausend). Az 1032 oldalas 
óriás kiadvány közli Ha- 
fenscher Károly angol 
nyelvű előadását is: A

Felvilágosodás: Kihívás
az egyházak számára. 
(The Enlightenment: 
Challange towards the 
Churches). A nyolc ol
dalas referátum temati
kájával itthon a Magyar 
Protestáns Közművelődé
si Társaság is foglalko
zott.

— A Theológiai Szem
le 1991/6. számában köz
li Hafenscher Károly 12 
hasábos tanulmányát: II. 
János Pál pápa látoga
tása Magyarországon — 
beszédei tükrében címen.

— A Diakonia (Evan
gélikus Szemle) 1991/2. 
száma hozza Hafenscher 
Károly: Magyarországon 
járt a pápa című Írását, 
melyben az általános ér
tékelésen túl a Magyar 
Tudományos Akadémián 
elhangzott pápai beszé
det elemzi evangélikus 
szempontból. — A két 
utóbbi cikk anyagából a 
Vatikáni Rádióban Sza
bó Ferenc SJ olvasott 
fél egy 20 perces adás 
keretében.
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ANDORRA RUDOLF:

SZABADSÁG ÉS/VAGY SZERETET?
Az erkölcs szerepe a modern piaci gazdaságban és demokratikus társadalomban

Az 1991. november 21—22-én a MTA-nak a 
Rerum Novarum és Centesimus Annus pápai 
enciklik&kkal foglalkozó konferenciáján elhang
zott előadás rövidített szövege.

Sajátos és nehéz helyzetben vagyunk ma Magyar- 
országon. Nemcsak azért, mert igen gyors ütemben 
térünk át egy központilag tervezett gazdasági rend
szerről egy piacorientált gazdasági rendszerre, és az 
egypártú autoritariánus politikai rendszerről a több- 
pártú parlamenti demokráciára, hanem azért is, mert 
a marxizmus több mint negyvenéves hivatalos do
minanciája következtében érték- és normazavar, 
mondhatnánk erősebb szóval: válság alakult ki.

A marxizmus különleges, ellentmondásos viszony
ban volt az egyéni érdekektől független megalapo
zású erkölccsel. A marxizmus 19. századi megfogal
mazása, különösképpen annak vulgarizált változatai 
szerint az embert kizárólag anyagi érdekei mozgat
ják cselekvéseiben, döntéseiben, az erkölcs csupán 
„felépítmény”, amely az anyagi érdekeket tükrözi. 
Amikor azonban a marxista elképzelések uralomra 
jutottak és megvalósultak a Szovjetunióban, majd 
a kelet-közép-európai szocialista országokban, az 
egyes állampolgárok anyagi érdekeltségét — leg
alább is hivatalosan — teljesen elhanyagolták, he
lyette központi utasításokkal, politikai meggyőzéssel, 
propgandával kívánták őket a hatalmi elit által kí
vánt tevékenységre ösztönözni. (Ennek legszemléle
tesebb példája a Sztahanov-mozgalom volt.) Azt hir
dették, hogy a szocialista ember a szocialista erkölcs
nek megfelelően fog cselekedni, teljesen félretéve 
anyagi érdekeit. Ugyanakkor ténylegesen egyre nyíl
tabban és egyre nagyobb anyagi javadalmazással 
jutalmazták azokat, akik a rendszer által megköve
telt módon viselkedtek, gondolkodtak. Az erkölcsi 
szempontok egyre kisebb szerepet játszottak a ha
talmi elithez tartozók és ahhoz közelállók viselke
désében. Elég ha a Brezsnyev-korszakban eluralko
dott, tö'bbé-kevésbé megtűrt korrupció számos ké
sőbb közismertté vált példájára utalok.

Így olyan közgondolkodással érkeztünk meg a nagy 
gazdasági-politikai átmenet időszakába, amelyben az 
erkölcs alig korlátozza a gazdasági haszonra törek
vést, a szeretet — vagy tudományosabb szóval: a 
szolidaritás — alig játszik szerepet az önzés — vagy 
tudományosabb szóval: az individualizmus — mel
lett. Mivel a piaci gazdaságban és a demokratikus 
politikai rendszerben a korábbi büntetőjogi eszkö
zök, azon alapuló viselkedési szabályok korlátozó 
ereje szükségképpen meggyengül, a magyar társa
dalom hirtelen egészen sajátos állapotba került, 
amelyben fennáll annak a veszélye, hogy az erkölcs 
hiányában semmi sem fogja az önérdek kíméletlen 
érvényesítését korlátozni. Erre szoktunk gondolni, 
amikor „vad kapitalizmusról” beszélünk.

De működésképes-e egy modern gazdaság és társa
dalom az erkölcs szabályozása nélkül?

A Centesimus Annus encifelika azért különösen 
aktuális ma számunkra, mert nagyon egyértelműen 
nemleges választ ad erre a kérdésre. Szerinte „a 
gazdasági szabadság csupán egyik eleme az emberi 
szabadságnak; HÍ a gazdasági szabadság autonóm
nak nyilvánítja magát, akkor . . .  végül elidegeníti és 
elnyomja az embert” (39. paragrafus). „Az értéke
ket nélkülöző demokrácia könnyen átalakul . . .  nyílt 
vagy rejtett totalitarianizmussá” (46. paragrafus). 
„Ahhoz, hogy a ma széles körben elterjedt indivi- 
dualisztikus gondolkodást túllépjük, konkrét erőfe

szítésekre van szükség a szolidaritás és a szeretet ér
dekében” (49. paragrafus).

A jelen rövid tanulmányban megpróbálom bemu
tatni — az enciklika megjelenése előtt tartott aka
démiai székfoglaló előadásomat1 felhasználva —, hogy 
a mai közgazdaság-tudományban és szociológiában 
növekvő hangsúlyt kap az a fentiekkel egybecsengő 
gondolat, hogy egyrészt a modern gazdaság haté
kony működéséhez szükség van a piacnak az egyéni 
kezdeményezést felszabadító szerepére, másrészt egy 
piaci gazdaság és a vele ok-okozati kapcsolatban 
lévő demokratikus politikai rendszer jó működésé
hez elengedhetetlenül szükség van arra, hogy a gaz
daság szereplői, a társadalom tagjai bizonyos alap
vető erkölcsi szabályokat megtartsanak, pontosab
ban: számíthassanak arra, hogy partnereik nem fog
ják ezeket a szabályokat megszegni.

A klasszikus és neoklasszikus közgazdaságtani is
kolák, amelyek a kögazdaságtan oktatásának ma is 
alapját képezik, abból az axiómából indulnak ki, 
hogy az ember „homo oeconomicus”-ként viselkedik, 
saját hasznát akarja maximalizálni, mással nem tö
rődik, hétköznapi nyelven fogalmazva: önző. Ugyan
akkor a piacoknak nagyon leegyszerűsített modellje 
segítségével azt bizonyítják, hogy a gazdasági élet 
minden szereplőjének ilyen viselkedése az Adam 
Smith-féle „láthatatlan kéz” irányításának köszön
hetően elvezet a mindenki számára legelőnyösebb 
végeredményhez. A legszélsőségesebb formában Man- 
deville2 fogalmazta meg azt a tételt, hogy a magán
bűnök is a köz hasznát eredményezik, ha a piaci 
mechanizmust hagyják érvényesülni. Ha Adam Smith 
egész munkásságát áttanulmányozzuk, nem csak „A 
nemzetek jólétét”3, hanem 17 évvel korábban írott 
erkölcsfilozófiái művét is4, akkor látjuk, hogy a köz
gazdaság-tudománynak legnagyobb „klasszikusa” ko
rántsem gondolkodott ennyire egyoldalúan, mert a 
piac jótékony hatásának érvényesülését csak akkor 
látta biztosítva, ha az alapvető erkölcsi értékeket 
követik, azoknak megfelelően viselkednek a gazda
sági élet szereplői. Másszóval, ha mindannyian fedd
hetetlen úriemberek —, mint amilyen Smith volt —, 
és kizárólag a tisztesség és illendőség keretei között 
követik saját érdekeiket.5

Az utolsó 15—20 évben egyre nagyobb súllyal je
lentek meg a közgazdaság-tudományi világirodalom
ban ehhez hasonló gondolatok. Boulding6 szerint az 
emberi gazdaság és társadalom működésének három 
lehetséges szabályozó mechanizmusa létezik: 1. a cse
re, vagyis a piac, 2. a fenyegetés, vagyis a hatalom, 
3. az integráció, vagyis a szeretet. Sen7 szerint a 
homo oeconomicus hipotézise azért túlságosan leegy
szerűsítő, mert az emberek cselekvésének három mo
tívuma van: 1. az önzés, 2. a szimpátia és 3. az ér
tékek, elvek melletti elkötelezettség. Az egyes tör
téneti korszakokban és a gazdasági és társadalmi élet 
különféle területein e mechanizmusoknak más-más 
kombinációi érvényesülnek ténylegesen és vezetnek 
optimális eredményhez.

A mai közgazdaság-tudományi irodalomban három 
olyan elméleti fogalom és módszer ismerhető fel, 
amely az erkölcsi szabályozás területének kijelölésé
hez és elemzéséhez jól használható.

A „külső költségek és hasznok” fogalma azon ala
pul, hogy különféle gazdasági tevékenységeknél az 
abban részt vevő feleken kívül mások is juthanak 
hasznokhoz, illetve másokra is hárulhatnak költsé
gek. A környezetszennyező technológiát alkalmazó 
gyár például károkat, vagyis költségeket okoz a la
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kosság igen széles körei számára. Ilyen esetben vagy 
központi intézkedéssel, tiltással vagy büntetéssel kell 
a gyárat az optimum irányába szorítani, vagy a gyár 
tulajdonosai, vezetői, kollektívája maga korlátozhat
ja jobb belátása, vagyis erkölcsi megfontolások alap
ján a szennyezést. A fogalmat azonban az emberi 
tevékenységeknek ennél sokkal szélesebb körére ter
jeszthetjük ki. A jól végzett pedagógusi vagy lelkészi 
munkának széles körű külső „hasznai” vannak, a 
rosszul végzett munkának ugyanilyen „kárai”, de 
ezeket a hasznokat és károkat aligha lehet a peda
gógusok és lelkészek fizetésében megjeleníteni.

Rokon fogalom a „közjószág”8. Közjavaknak te
kintjük azokat a javakat és szolgáltatásokat, ame
lyeknek használatából, élvezetéből senkit sem lehet 
kizárni, tehát azokat sem, akik semmit sem tesznek 
előállításáért, illetve megőrzésükért. iLegegyszerűbb 
példája a tiszta levegő és a Balaton vize. Ha min
den használó önérdékét követi, akkor senki sem tesz 
semmit a közjavak .érdekében, hiszen egy ember 
hozzájárulása nem sokat javítja azok állapotát, vi
szont az illető számára bizonyos költségekkel jár 
(például nem használhat kétütemű motorral járó 
autót). A közjavak fogalmát is a szokásosnál sokkal 
szélesebb körre lehet kiterjeszteni. Tipikus köz jó
szág például a közlekedés biztonsága, a tiszta ter
mészeti és lakóhelyi környezet, a közbiztonság, az 
adófizetési fegyelem, sőt a közerkölcs, a humánus és 
toleráns társadalmi légkör is. Mindegyiknek fenn
tartása közérdek, de csak hatalmi eszközökkel vagy 
a viselkedési szabályokban való megegyezéssel és 
azok önkéntes megtartásával lehet biztosítani.

A „szituációs logikai játékok elmélete”9 olyan gaz
dasági és társadalmi szituációkat yizsgál, ahol csak 
közmegegyezéssel, a résztvevők együttműködésével 
ldhet a mindenki számára igen hátrányos fejlemé
nyeket elkerülni. Sokat idézett példája a „közlegelők 
tragédiája” : ha minden parasztgazda önérdekét kö
vetve minél több marhát hajt ki a közös legelőre, 
akkor annak állapota rohamosan leromlik és minden 
parasztgazda elszegényedik. Meg kell egyezniük ab
ban, hogy a kihajtott állatok számát az optimálisra 
korlátozzák és ezt a megegyezést mindegyiküknek 
meg kell tartania. Hasonló szituációkkal lépten-nyo- 
mon találkozunk. A társadalmi tulajdonból való lo
pás számunkra nagyon közelálló példa: ha a gyenge 
ellenőrzés miatt mindenki lop, akkor hosszú távon 
mindenki súlyosan károsodik. Ezért valamilyen mó
don meg kellene egyezni abban, hogy nem lopunk 
a társadalmi tulajdonból, még ha azt nem is őrzi 
szigorúan egy tulajdonos.

Ilyen helyzetek minden gazdaságban előfordultak, 
a modern gazdaságban azonban nő a gyakoriságuk és 
a jelentőségük.10 Minél fejlettebb a technológia, mi
nél nagyobb méretű és minél bonyolultabb szerke
zetű a gazdaság és a társadalom, minél nagyobb 
abban a szolgáltatásoknak a szerepe, annál szélesebb

körűek a külső hasznok és megtakarítások, a közja
vak és annál több olyan szituáció alakul ki, ahol a 
közjó érdekében központi kényszer vagy közmegegye
zés szükséges, mert a piac egyedül nem vezet el a 
közjóhoz, nem eredményezi a társadalmi optimumot.

Keserves tapasztalataink vannak arról, hogy a 
kényszer, a hatalom, az állami beavatkozás milyen 
súlyos károkat okozhat, ezért csínján kell vele bánni. 
Ezért marad a közmegegyezésen alapuló erkölcsi 
szabályozás, mint az ilyen problémák kezelésének 
kívánatos módja. Ennek felismerése az a háttér, 
amelyből a gazdasági etika iránti érdeklődés olyan 
gyorsan emelkedett az utolsó években világszerte11 
és ez magyarázza meg azt is, hogy a legújabb válla- 
lat-gazdaságtani tankönyvekben megtaláljuk azt a 
gondolatot, hogy a vállalat a nyereségen kívül „mo
rális alapokon álló kiegészítő célok” megvalósítására 
is törekszik12, illetve „racionálisan dönt morálisan el
fogadható alternatívák között”.13

A „homo oeoonomicus”-szal szöges ellentétben álló 
emberképet fogadott el a szociológia egyik „alapító 
atyjának”, Durkheimnek munkái alapján. A „homo 
sociűlogicus” nem önérdekét követi, hanem igyekszik 
megfelelni azoknak az elvárásoknak, amelyeket az ő 
társadalmi pozícióit, „státuszait” betöltőkkel szemben 
a társadalom általában támaszt. Például igyekszik 
úgy viselkedni, ahogyan azt egy férjtől, apától, mér
nöktől, osztályvezetőtől, budapesti értelmiségitől stb. 
elvárja a környezete. Másszóval elfogad bizonyos ér
tékeket és ennek megfelelő normákat követ.14 Vi
szont nagyon kevés szerepet játszik cselekvésében a 
racionális választás a különféle alternatívák között, 
vagyis a tipikus piaci viselkedés.

A szociológia egyik legújabb és legdinamikusabban 
fejlődő irányzata, a „racionális választás elmélete”, 
közeledik a közgazdaságtanhoz, mert abból indul ki, 
hogy a társadalmi értékek és normák által megsza
bott keretek között az egyén racionális megfontolá
sok alapján, a hasznok és költségek mérlegelése ösz- 
szehasonlításával dönt.15 Tehát van tere az egyéni 
kezdeményezésnek, újításnak, vállalkozásnak. Ezen 
irányzat szerint az ember valójában „homo socio- 
oeconomicus”.16

Tehát a mai közgazdaságtanból és szociológiából 
kiolvashatjuk a Centesimus Annus enciklika fő mon
danivalóját: szükség van gazdasági szabadságra és 
mellette olyan erkölcsi értékekre és normákra, ame
lyek a gazdasági tevékenység számára szilárd, meg
bízható keretet adnak. A mai magyarországi hely
zetre konkrétan megfogalmazva: abból az ideologikus 
szélsőségből, amely szerint a központi utasításoktól, 
a tervtől, az annak érdekében folytatott propagan
dától vártuk a gazdaság és társadalom szabályozá
sát, ne lendüljünk át a másik ideológiai végletbe, 
amely szerint az önérdéken alapuló piaci mechaniz
mus maga — értékek és normák nélkül — min
dent ipeg tud oldani.
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Új protestáns Teológia Szarvason?
. .  hogy mindnyájan egyek legyenek . .

A Magyar Fórum 1991. október 23—i számában je
lent meg Csurka István interjúja, melyet Deme Zol
tán szarvas-újtemplomi lelkéssszel és Demeter 
Lászlóval, Szarvas polgármesterével készített. Az in
terjúból megtudhattuk, hogy a református és evan
gélikus lelkészekből alakult Bibliaszövetség egy új 
protestáns teológiát készül létesíteni Szarvason. En
nek oka az, hogy a Magyarországon működő pro
testáns teológiákon eluralkodott a liberalizmus, meg
erősödött a bibliakritika, s így — Deme Zoltán sze
rint — „az elmúlt évtizedekben komoly, hithű teo
lógusok sokszor csak küzdelem árán maradtak bent " 
a Teológián” — pedig egyházainknak, gyülekeze
teinknek „olyan teológusokra van szüksége, akik 
nem hitüket vesztve végzik el az iskolát, és szerez
nek diplomát, hanem hitben erősödve, vagy hitre 
jutva kerülhetnek ki a lel'készi szolgálatba”.

Teológiai hallgatóink mintegy két tucat aláírással 
testvéri hangú levelet küldtek Deme Zoltánnak, s 
meghívták őt a Teológus Otthonba nyilvános fórum
ra, beszélgetésre. Erre a beszélgetésre november 26- 
án került sor. Ügy gondolom, hogy a beszélge
tés, annak témája és kicsengése érdekli egész lelké- 
szi karunkat, ezért szeretnék röviden beszámolni 
róla.

Az együttlét elején — melyen az ifjúság szeniora, 
Ördög Endre elnökölt — vendégünk bemutatkozott. 
Beszélt nemcsak szarvasi szolgálatairól, de arról is, 
hogyan s miért vállalta a képivselői mandátumát. 
Felelevenítette teológuskori élményeit, bizonyságot 
tett megtéréséről, s beszámolt előző szolgálati he
lyeiről (Kisapostag, Gsabacsüd) is. Ezek után ismer
tette a Bibliaszövetség szándéknyilatkozatát a 
Szarvason nyitandó új teológiával kapcsolatban. A 
Nyilatkozat szerint ennek a teológiának bibliahű fő
iskolának kell lennie (1), a Bibliaszövetség elhatárol
ja magát a liberális, modern teológiai felfogásoktól, 
de a karizmatikus mozgalmaktól is (2), a teológia 
közös evangélikus-református intézmény lesz (3), s 
végül a szándéknyilatkozat kimondja, hogy az ala
pítók egyházszakadást nem kívánnak, az alapítás és 
a szervezés az egyházak vezetőségeivel előzetes és 
folyamatos egyeztetés szerint történik (4).

Deme Zoltán bevezető szavait felszólalások és kér
dések órákig tartó hosszú sora követte. Többen kér
dőjelezték meg a fenti döntés szükségességét, hiszen 
az az egyház egyébként is meglévő megosztottságát 
mélyítené el. Néhány elhangzott véleményből idé
zek:

— „Miért ne lenne természetes a teológián a sok
féleség? Az elszigeteltség nagyobb veszély. Én libe
rális vagyok, de ez nem [ellentétes azzal, amit hí
vőnek neveztél. A történetkritika segített hitre, teo
lógust csinált belőlem” (I. éves).

— „Negyedéves vagyok, s tudom, látom, hogy 
teológiánk légköre sokat változott. Karakteresen li
berális sem a professzorok között, sem a hallgatók 
között nincs, közömbösség inkább. Ma az szégyenke
zik, aki nem akar hívő lenni. . .  Ha lelkeket aka
runk menteni, tudnunk kell, hogy a másként gon

dolkodókhoz nem lehet felkészültség nélkül köze
ledni!”

— Professzoraink helyreteszik a liberális tanítá
sokat, s bizonyságot tesznek üdvösséges hitükről.”

— „Az apostolok — János, Pál, Jakab — teológiá
jában is voltak különbségek, de testvérként és szol
gatársként elfogadták egymást, így kell nekünk is 
együtt dolgoznunk az evangélium ügyéért!”

— „Nekem itt — ezen a teológián — adta meg 
Isten a toronyélményt..

Deme Zoltán összegző mondataiban örömmel szólt 
arról, hogy a beszélgetésen nyert tapasztalatai teo
lógiánkról sokkal pozitívabbak, mint azok, amelye
ket itt teológus korában szerzett.

E sorok írója — az Otthon lelkésze — utalt a be
iktatásakor elmondott bizonyságtételére („Nem aka
rok másról tudni közietek, mint Jézus Krisztus
ról ...). Vallja és hirdeti, hogy a Megfeszítettben és 
a Feltámadottban van mindnyájunk váltsága, re
ménysége, Belőle fakad igehirdetéseink és teológiánk 
mondanivalója. Utalt megtérésre, s arra a légkörre, 
amely az 1940-es évek végén jellemzete az evangéli
kus evangélizációt. Az akkori evangélizáció — több- 
színűsége ellenére és azzal együtt — benne maradt 
egyházunk keretei között, a népegyházi gyülekezet 
népét gyűjtötte, ébresztette és tartotta meg a Szent
lélek segítségével. . .  Kérte Deme Zoltánon keresztül 
a Bibliaszövetséget, illetve annak evangélikus tag
jait, hogy szolgálatukkal és imádságaikkal a műkö
dő teológiák szolgálatát erősítsék, hiszen érvényesek 
az értünk imádkozó Jézus szavai: „...hogy mind
nyájan egyek legyenek . . . ”

Zászkaliczky Pál

CORRIGENDA az 1992/2. 
számhoz.
Blázy Lajos lelkész kérésé
re közöljük, hogy a 71. la
pon a temetési igehirde
tésben két név hibásan 
szerepel. Helyesen: Révész 
István (1. oszlop utolsó sor) 
és Dr. Urbán Ernő (2. osz
lop első sor).

Javítandó még: 56. lap
könyvszemle, 2 oszlop két
szer szerepel „vagy az alá
írása” — kifejezés.

67. lap Corrigendában 
helyesen: 1991/12. sz.

1992. 1. és 2. számban 
Böjt 1. vasárnap helyes 
textusa: Máté 16,21—27.

KŐVETKEZŐ SZAMUNK ANYAGÁBÓL:
Egy balesetet szenvedett 
— felgyógyult lelkész 
bizonyságtétele 
Örömhír — Szívercsítő 
Válasz Frenkl Róbert 
felügyelőnek 
Református 
karizmatikusok 
Egyházi megújulási 
mozgalom az USA-ban

Egyháztörténeti 
évfordulók 
Luther üzenete a ma 
egyházának
Szerettei fogadtak itthon 
— beszámolók 
Olvasnivalót ajánlunk, 
de nem mindent 
Gondolatok 
Kolumbuszról — 
Dicsőség vagy szégyen?
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Párbeszéd
a Deák téri iskolában

Korunk rendszerváltásának 
csendes forradalmát pártbeszé
dekben éljük meg. A demokrati
kus átalakulás által felszabadí
tott szólásszabadság olykor viha
ros nézetkülönbségek szócsatáit, 
máskor a közös útkeresés békés, 
megegyezésre törekvő vitáit in
dította el. A párbeszéd folyik az 
élet minden területén. A régi se
beket gyógyító intézkedés — 
amely szerint az egyházak visz- 
szakapják méltatlanul elvett is
koláikat — nagy vihart kavart.

Érvek és ellenérvek kereszttü
zében folyik a párbeszéd a tele
vízió nyilvánossága előtt, újságok 
hasábjain, pedagógusok, szülők, 
érintett és nem érintett állam
polgárok ragadnak tollat, hogy 
véleményüket nyilvánítsák. Eb
ben a hangzavarban sokszor úgy 
tűnik, nem egy nyelven beszé
lünk, nem értjük egymást.

A Deák-téri Evangélikus Isko
la újraindításával kapcsolatban, 
a törvény szellemében egyhá
zunk szélesre tárta a kaput az 
épületben működő általános isko
la nevelői és növendékei előtt, 
akik taníthatnak, tanulhatnak az 
evangélikus iskolában, ha ezt a 
kívánságukat szándéknyilatkozat 
aláírásával nyilvánítják. Az egy
ház a pedagógusoknak és tanu
lóknak — akik ilyen módon lép 
nek az iskolába — vallásszabad
ságot, fakultatív hitoktatást biz
tosított. Az egyházi elvárást a 
szándéknyilatkozat tartalmazta :

„Elvárásaink a következők:
— Az Evangélikus Egyház ne

velési törekvéseit fogadják meg
értéssel és támogassák az iskola 
átszervezését.

— Tekintsék legfontosabb fel
adatuknak, hogv művelt, felelős
ségteljes, becsületes és közösségi 
beállítottságú, hazafias magyar 
fiatalokat neveljenek.

— Tartsák természetesnek a 
tanulók szabad vallásgyakorlását, 
fakultatív hitoktatásra járását.

— Tartsák tiszteletben az egy
házi ünnepeket.

— A kísérleti tanterv fokoza
tos kidolgozásához és bevezetésé
hez adjanak segítséget.

A tanárok felmerülő kérdései
nek tisztázására megindult a pár
beszéd :

— „Kötelező lesz-e a nevelők
nek templomba járni?”

Válaszunkban megerősítettük a 
már előzőekben tett egyházi ál
lásfoglalást vallásszabadságuk
ról.

— „Ezt csapdának érezzük — 
mondták — most alkalmaz az 
egyház, de kiderül nem vagyunk 
hívők, hitéletet gyakorlók, elkül
denek, állás nélkül maradunk!”

Hangsúlyoztuk, hogy velük 
szemben a magas színvonalú ok
tató, nevelő munka a követel
mény.

— „Mit tanítsunk?
— „Hogyan tanítsuk a termé

szettudományokat, kémiát, fizi
kát, biológiát?”

— Hogyan viselkedjünk?”
— „Járhatnak-e a tanárnők 

nadrágban?’
(Volt, aki az egyház képvise

letében jelenlévő nőket apácának 
nézte.

Válaszolgattunk! Beszélgettünk 
arról, hogy európai kultúránk 
keleti—zsidó—görög—latin—ke

resztyén alapokon, pilléreken áll. 
Beszéltünk nagy hírű egyházi is
kolákról, a Fasori Gimnáziumról, 
ahol közismert volt a természet- 
tudományok oktatásának magas 
színvonala, világhírű tudósok ke
rültek ki a növendékek közül. 
Említettük a Deák téri leány- 
gimnázium kiváló pedagógus 
egyéniségeit, az iskola kimagasló 
nevelő munkáját. Beszélgettünk 
arról, hogy hitéletet élő egyház
tagjaink sorában kiváló orvosok, 
művészek, természettudósok van
nak. Válaszolgattunk, de kérdé-

Kolumbusz évfordulóra
Országos Széchenyi Könyvtár 

anyaga =  OSzK
1. KOLUMBUS, Christopf: Ent-

deckungefahrten. Reiseberichte 
und Briefe von dér zweiten, 
dritten und vierten Entdeckung- 
fahrt nach Amerika (1493—1506).

 (Einführung von Rinaldo Cad- 
deo) Zürich—Leipzig 1943. Ra- 
scher.
[OSzK jelzet: 603.262 vagy
307.407)

2. —KOLUMBUSZ, Kristóf: CO
LOMBO, Christogoro: Diario di 
bordo. Libro della priza navi- 
gazione e scoperta della Indie. 
Introd. trad. o comment die Gae- 
tano Ferro. Milano 1965.
[O C 62.880]

3. —Kolumbusz Kristóf útinaplója. 
Ford. Szerb Antal. Budapest 
1940?
[OSzK jelzet: 15.419/2]

4. —András, László: A Kolurhbusz- 
rejtély. Budapest 1977. in: Gyor
suló Idő.

5. —COLON, Fernando: Colombus 
Kristóf élete és Amerika felfe
dezése. Bev. Fest Aladár. Buda
pest 1882.
[OSzK 270.914]

6. —Erdődy János: Így élt Kolom- 
busz. (Életrajz). Budapest 1978. 
Móra kiadó.
[B. 83.817]

7. —Hevesi, Illés: Columbus szár
mazása. Budapest 1942. (Klny. — 
a Dr. Guttmann emlékkönyvből) 
[OSZK. 139.828]

8. —Kahle, Paul: Die verschollene 
Columbus-Karte von 1498 in ei- 
ner türkischen Weltkarte von 
15113. Berlin—Leipzig 1933.
[OSzK jelzet: 404.173]

9. Nieritz, Gustáv: Columbus

seikből éreztük, a kedves arcok
ra merevedett bizalmatlan tekin
tetekből láttuk az ismeretlentől 
való félelmet. Negyven év Is
tent felejteni akaró, a vallást 
középkori babona szintjén keze
lő gondolkodás szakadéka van 
közöttünk.

A pártállam szigorú ideológiai 
elvárásai az értelmiségiek közül 
leginkább a pedagógusokat érin
tették!

A tárgyalássorozat eredmé
nye, hogy a Deák téri Általános 
Iskola 1993. augusztus 30-ig el
költözik az iskola épületéből1. A 
Deák téri Evangélikus Gimná
zium két első osztálya 1992 szep
temberében megkezdi munkáját.

Az elkövetkező időkben sok 
helyen ülnék le egyeztető tár
gyalásokra — az iskolák vissza
kérésével' egyházi újraindításával 
kapcsolatban — lelkészek, peda
gógusok, a párbeszéd mindenhol 
másképp folyik, de a dialógusok 
nyomában, ha akadozva is, ne
hézségekkel terhelten, de mégis 
megindul a keresztyén oktató
nevelő munka régi iskoláinkban.

Dr. Inotayné Lukáts Judit

Kristóf. Történeti elbeszélés a 
XV. század második feléből. Po
zsony—Budapest 1890.

[Ant. 372(1) Ant 1498(1)]
10. N 271

Novus orbis regionum ac insula- 
rum veteribus incognitarum. (Ed 
Simon Grynaeus.) — Basileae, 
apud lo. Hervagium, 1532. —
2° [48] 584 [2] pp., 2 sign. ty- 
pogr.
Cont.: CA DA MOSTO, Alvise 
da: Navigatio ad terras ignotas. 
(Trad. Archangelus Madrigna- 
nus.) pp. 1—89. — AiNGLERIUS, 
Petrus Martyr—TREVISAN, An- 
gélo: Navigatio... ad multas in- 
sulas hactenus incognitas. (Trad. 
Archangelus Madrignanus.) pp. 
90—153. — VESPUCCI, Ameri- 
go: Navigationes Ilii. pp. 154— 
183. — VARTHEMA, Lodovico 
de Navigationum Aethiopiae, 
Aegypti, utriusque Arabiae, Per- 
sidis, Syriae, Indiáé, libri VII. 
(Trad. Archangelus Madrigna
nus.) pp. 187—296. — BROCAR- 
DUS monachus O. P., de Monté 
Sión: Looorum terrae sanctae 
exactissima descriptio pp. 297— 
329. — POLO, Maroo: De regio- 
nibus orientalibus libri III. pp. 
329—417. — HAYTHON: De
Tartaris liber. pp. 418—481. — 
MACIEJ z Miechowa: De Sar- 
matia Asiana atque Europea lib.
II. pp. 482—531. — JOVIUS,
Paulus: De Mosohovitarium le- 
gatione liber. pp. 532—548. — 
ANGLERIUS, Petrus Martyr: 
De insulis nuper repertis, pp. 
549—569. — STELLA, Erasmus: 
De Borusisiae antiquitatibus. pp. 
570—584.
Adams G—1334. BMC Germán p. 
375.

Közli: Dr. Rekettyés Mária 
történész
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HÚSVÉT MÁSODIK NAPJA: Jn 11,17—32
Jézus a feltámadás és az é let!

A régi keresztyén síremlékek jelképei: a kereszt, a 
pálmalevél és a koszorú, eredetileg nem a kétségbe
vonhatatlan halálnak a szimbólumai, hanem a győ
zedelmes életnek a jelképei.

Jézusnak a feltámadás dolgában Mártához inté
zett kérdése: „Hiszed-e ezt?” — az evangélistának 
a gyülekezethez intézett kérdése. Az igehirdető fel
adata ennek a kérdésnek olyan továbbadása, amely 
nem dogmatikai tantétel kikérdezése, hanem a jézusi 
kijelentés meghirdetése: „Én vagyok a feltámadás 
és az élet, aki hisz énbennem . . . ”

De hisszük-e mi ezt? Hiszen nem mond-e ennek 
ellene minden temetés és minden haláleset? Jézus 
feltámadása után továbbra is meghalnak az emberek 
és meghalunk mi is. Egy kortárs költő (Kurt Marti) 
így meditál a halottak feltámadásáról: „Kérditek: 
milyen a halottak feltámadása? — ezt nem tudom. 
Kérditek: mikor lesz a halottak feltámadása? — ezt 
nem tudom. Kérditek: van-e a halottaknak feltáma
dása? — ezt nem tudom. Kérditek: nincs a halottak
nak feltámadása? — ezt nem tudom. Csak azt tudom, 
amit nem kérdeztek: Annak a feltámadása az élet. 
Csak azt tudom, amire Ö hív: Feltámadásra ma és 
most.” A kérdésekre adott négyszeres „nem tudom” 
aláhúzza azt, hogy számunkra már nem olyan termé
szetes Mártának a feltámadás dolgában adott válasza. 
A bizonyosság helyébe a bizonytalanság, a kétkedés 
vagy a teljes tagadás lépett. Ne áltassuk magunkat: 
A halálnak a hatalmát a kétkedő kérdések éppen 
úgy nem törik meg, mint a helyesen megfogalmazott 
dogmatikus válaszok.

Jézussal kell találkoznunk, hogy legyen igazi fel
támadáshitünk! Jézus nem ment be a gyászoló ház
ba, nem csatlakozott az akkori szokás szerint sírva 
vigasztalók kórusához. Márta (21. vers) és később 
Mária is (32. vers) a visszavonhatatlanul elmúlasz- 
tott lehetőség miatt siránkozott (Ha itt lettél volna, 
nem halt volna meg a testvérem). A megváltoztat
hatatlan miatti fájdalom és a icsodában való re
ménység között hánykolódnak. Egészen a halállal 
való találkozásnak az igézetében vannak, hiszen sze
retett testvérüket gyászolják. Jézus szavai ragadják 
ki őket csüggedt állapotukból. Márta „valamit” keres, 
vigasztalást, reménységet. Jézus azonban nem „va
lamit” hoz, hanem ö t magát adja: az Életet és a 
Feltámadást. Jézus minden szava meghívás a Vele 
való találkozásra, ö  maga bátorít, hogy bízzuk őrá 
magunkat és szeretteinket, életünkben ,és halálunk
ban.

Azért döntő a Jézussal való találkozás és a Benne 
való hit, mert Őbenne az Élettel, a feltámadással 
találkozunk. Aki ennek a találkozásnak a gazdagsá
gában él, annak a számára a halál elveszítette végső 
hatalmát, igézetét és bénító hatását (25b—26. vers) 
és elnyeri az életet, őbenne Isten esChatológikus 
üdvössége már most elkezdődik, jelenvalóvá lesz.

Jézusban hinni ezt jelenti: nemcsak az élet véges 
voltáról tudni, nemcsak a halál árnyékában élni, 
hanem abban bízni, Aki nagyobb a halálnál. A ha
lállal szemben is élni, szeretni és remélni. Bizonyos
nak lenni abban, hogy a halott is fel tud támadni 
annak a szavára, aki maga az élet. Az a gyülekezet, 
amelyik őreá hagyja magát, őbenne hisz, megta
pasztalja az Élőnek a feltámadását és őbenne az 
élet teljesgégét. Mert Jézus nem tanítást ad a ha
lottak feltámadásáról, hanem önmagában jeleníti 
meg. Őbenne az élet és a feltámadás nem ígéret csu
pán, hanem testet öltött valóság (Karner Károly).

Sárkány Tibor

HÚSVÉT UTÁNI ELSŐ VASÁRNAP:
Jn 5,24—25 
Exegézis

Textusunk egy nagy krisztológiai beszéd részét al
kotja. A megszokott jánosi szerkesztéssel indul a 
fejezet egy eseménnyel: a 38 éve beteg szombat
napi meggyógyításával. Ez robbantja ki a vitát Jé
zus és ellenfelei között. A beszéd második része 
(19—30) már Jézus kijelentése önmagáról és az 
Atyával való páratlan kapcsolatáról. A vita háttérbe 
szorul, amint azt a „bizony, bizony mondom nék- 
tek” bevezető formula ünnepélyes, méltóságot adó 
szerepe, is kiemeli, és az új kinyilatkoztatás kap 
hangsúlyt. A 20. és 30. vers keretezi és támasztja 
alá Jézus kijelentéseit önmagáról, ítélő és halottakat 
feltámasztó, életet adó hatalmáról. Az Atya és a 
Fiú egységének és együttműködésének részletezése 
ez, amely tetőpontját éppen a 24—25. versekben 
éri el.

Mindkét verset a 19. versben már elhangzott 
amén, amén formula vezeti be, jelezve, hogy fontos 
kinyilatkoztatás következik. A 24. vers jelen időben 
beszél az örök életről. Sok írásmagyarázó itt a já
nosi gyülekezetek sajátosságára mutat rá: akik sze
rint a megdiosőült Krisztus már most örök életet 
ad az igéjét hallgatóknak. Az élet ellentéte itt az 
ítélet. Akiké az élet, azok nem mennék ítéletre, már 
átjutottak a halálon. Egyértelmű, hogy eszerint az 
ítélet azonos az elvettetéssel, a kárhozattal, tehát 
nem a végső szétválasztás aktusa. Aki Krisztust el
utasítja, az már most ítélet alatt van. Itt az életben 
dől el az ige hallgatása közben az ember sorsa. Aki 
hisz az Atyában, az pedig „metabekéken”, azaz át
költözött a halálból az életbe. Az ige perfektumos 
alakja befejezettséget és ugyanakkor tartós állapo
tot fejez ki. Lakóhelycsere történt. Mindez nem tá
voli ígéret, Jézus kereszthalála által megszűnt az 
ítélettől való rettegés, miénk lett az élet. Róma 8,1. 
Így a prezentikus eszkatológia értelmében veszik a 
25. verset is az előző alapján. A halottak feltámadá
sát ebben az esetben osak lelki értelemben lehet 
venni. Ezt azonban nyelvtanilag nem indokolja 
semmi. Mások éppen ezért a hagyományos, jövőbe 
mutató eszkatológiát látnák ebben a versben. Így 
tehát a jánosi eszkatologikus elképzelések két olda
lára világítanak rá ezek a versek. Ez a két egymást 
látszólag kizáró szemlélet az evangéliumban máshol 
is jelentkezik és egymásmellettiségük éppen azt fe
jezi ki, hogy az örök életről csak dialektikus módon 
tudunk szólni. A jelenben kezdődő örök életnek 
vannak jövőbeli távlatai, amnit azt a 28—29. versek 
részletezik. Ennek a kettősségnek a felvállalásából 
adódik a textus mondanivalója számunkra. A feltá
madt Krisztus arra indítja az ige hallgatóját, hogy 
a jelent és a jövőt egyaránt vegye komolyan. Ne 
tekintse egyiket sem kizárólagosnak. Húsvét üzenete 
így lesz valóság már most a keresztyén életében. A 
textus meghívás a Jézus által kinyilatkoztatott üd
vösségre, és felhívás, hogy vegyük komolyan ennek 
jelen voltát életünkben.

Brebovszky Éva

Eljött az óra . . .
Ige a halottak számára? De mi még élünk. Az 

élet tart fogva bennünket. Nem hagy időt szá
munkra, hogy végiggondoljuk dolgainkat. És most 
még a halottakról is gondolkodjunk el? Vagy nem 
fordítva van? A halottak tartanak fogva bennün
ket, akiknek a sírjától nem tudunk elszakadni? A 
halottak a gondolataink közé férkőznek és megaka
dályoznak bennünket abban, hogy az élettel megbir
kózzunk. Mindkettő süketté tehet bennünket az 
igazi élet számára: a körülöttünk zajló, rohanó élet 
és a halottaink miatti szomorúság. Mi magunk va
gyunk ilyenkor lelkileg halottak.

Jézus egy olyan titkokkal teljes óráról beszél,
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amelyben az élet utáni éhségünk és a halál feletti 
terméketlen gondolataink ellenére elnyerjük az igazi 
életet. Ez az az óra, amelyben Jézus hangját meg
halljuk és hiszünk őbenne, az Életben és a Feltá
madásban (itt utalni lehet húsvét 2. napjának igé
jére: Jn 11,17—32). A halottak hallanak — ez a 
csoda. Isten támasztja fel a halottakat és teszi élővé 
Jézus igéje által. Nemcsak majd a távoli jövőben, 
hanem már most. Az élet jövendője a hitben már 
elkezdődött.

A halálon és az ítéleten túli Élet Isten tulajdon
képpeni ajándéka, az üdvösség tartalma. Az Újtesta- 
mentumban a végső, eschatologikus feltámasztás és 
a lelki halálból történő életrekeltés összetartozik. Az 
„óra” már elkezdődött és mi már most ebben az 
órában vagyunk, amikor megszólal Isten Fiának a 
hangja. A Fiúnak a hangját, mint a közöttünk je
lenlévő Isten hívását „hallani” azt jelenti, hogy Ő 
elért bennünket a bensőnkben, legyőzött minket és 
hallóvá tett. Ennek a hangnak a hívásakor eltűnik a 
különbség a már régen sírokban nyugvók és a lát
szat szerint élők, a lelki halottak között. Mindkét 
esetben Isten cselekszik: feltámaszt a halálból. A 
testi halálból történő feltámasztásra még várnunk 
kell, az Jézus visszajövetelének (az eschatonnak) az 
eseménye. Az „én” fogságából, az istennélküliség, a 
hitetlenség, a lelki halál állapotából történő feltá
masztás ideje már elérkezett. Ez az az óra, amely
ben megszólít bennünket Jézus. Igénk a jövendőt és 
a jelent együtt látja. Most még nem érkezett el az a 
jövendő, amelyben egészen nyilvánvalóvá lesz, ki 
maradt a halálban és ki ment át a halálból az 
életbe.

Ez a „most”-nak, a jelen órának, ennek az isten- 
tiszteletnek is a nagy lehetősége, de felelőssége is. 
Most, a jelenben, amikor, hallom Jézus igéjét, még 
„meghallhatom” életre hívó hangját. Itt nem csupán 
a füllel való hallásról van szó, hanem az ige „meg
bánásáról”. Isten akaratával, felkínált kegyelmével 
összhangban lévő, beleegyező, helyeselő, engedelmes, 
szófogadó meghallgatásról, Jézusra történő odafi
gyelésről, amikor meghallom bűneimet elítélő szavát 
is, mert ahol az ítélet is meghirdettetik, mindenek
előtt ott találhatok rá a kegyelmes Istenre Jézusban.

Valahányszor Jézus megszólít bennünket: eljött az 
óra, amelyben az élő halottakat igazi életre hívja. 
Az örök élet, amelyet Jézus ajándékoz, nem csupán 
a jövő ígérete, hanem a jelen valósága is: az élet 
Jézus Krisztusban magában. Mert Jézus szava halott 
embereket „hallóvá” tesz. Embereket, akik elmerül
tek létük ürességében, a reménytelenségben, az em
beri nyomorúságok mély szakadékaiban és a vétkek
ben, s életre kelti őket. Az igazi hallás hitet je
lent. Isten Fiának hívása mindenkihez szól, de nem 
mindenki hallgat rá. A meghaltes, a hit is azonban 
az Ő munkája bennünk, éppen igéje által.

Amelyik gyülekezetben ezen a vasárnapon konfir
máció van, hívjuk a gyülekezetét együttes könyör
gésre, hogy Isten adjon a konfirmandusoknak és 
mindnyájunknak igéjét meghalló fület és befogadó, 
engedelmes szívet.

Sárkány Tibor

HÚSVÉT UTÁNI MÁSODIK VASÁRNAP:
Jn 10, 22—29
Exegézis

Igénk a 10. fejezet középső részét alkotja. Közvet
len előzménye a jó pásztorról szóló szakasz, (1—21) 
folytatása egy újabb megkövezési kísérlet Jézus Is
tenről tett kijelentései miatt. Egyes magyarázók sze
rint valójában a 22—26 versek lehettek a jó pásztor 
beszéd eredeti bevezetése (1—15 v.) és a 27—30 v. 
következett ezután, majd így a 16—21 v., amihez a 
31 v. kk. zárják le a fejezetet. Ez a feltételezett sor
rend logikus magyarázatot ad textusunk kétpólussá- 
gára. Nekünk azonban most a jelen állapotában előt
tünk lévő szöveget kell értelmeznünk.

A 22. vers önálló történetet indít az előző szakasz
hoz képest pontos idő- és helymegadással. A 
templomszentelés ünnepe Kiszlév hónap 25-ére 
(dec. 25.) esett és 8 napon keresztül tartott. Júdás 
Makkabeus ezen a napon szentelte fel újból az An- 
tiochus Epiphanes által Kr. e. 165-ben megszentség- 
telenített templomot. A fények ünnepének, hannuká- 
nak is nevezik. Jézus az ún. Salamon csarnokában 
jár-kel. Ez a templomtér egyik legrégebbi építmé
nye lehetett, (fedett volt és az ApCselből tudjuk, 
hogy az első keresztyének is gyakran használták 
gyülekező helyül.

Jézus beszédét a kételkedő zsidók kérdése provo
kálja. (24. v.) Alapállásuk a hitetlenség, ezért nem 
is kapnak kijelentést válaszul úgy, mint a samáriai 
asszony, vagy a vakon született (9. f.) Az ő hitükre 
Jézus felfedte messiási voltát. De a személyét meg
kérdőjelező, tetteit számonkérő embereknek, akik 
süketek és vakok a jelék felismerésére, nincs válasz, 
ő k nem tartoznak Jézus juhaihoz. (26. v.) Világos 
tehát, hogy a hit és hitetlenség alkotja a választó
vonalat Jézus nyája és a kívülállók között. Szinte 
sugallja a jánosi megfogalmazás a predestináció 
gondolatát. (Lásd még Jn 15,16. 19. v.) Ez a hit ere
detére mutat rá. A Jézushoz tartozás kegyelmi aján
dék, nem érdem, nem lehet beleszületni — mint 
ahogy a zsidók gondolták. Isten, az Atya adománya 
a Jézussal való bensőséges kapcsolat, mint ahogy az 
ígéret is a nehézségekben való megőrzetésre.

Két gondolat is kínálkozik ily módon a textus ki
bontására. Az egyik a hit és hitetlenség magatar
tása Jézus felé, a másik Jézus és a pásztorolt, élő 
gyülekezet kapcsolata, kiváltságai. Az előző vasár
napról visszaköszönő fogalmak a Jézusra hallgatás 
és az örök élet. Ezek új dimenzióját nyújtja a pász
tornyáj metafora, amely igen alkalmas a Jézussal 
való jelen közösség mélyebb érteimének kibontására. 
Ez a közösség valósul meg egyrészt a gyülekezet ak
tív Krisztus követésében, másrészt az Atyára hivat
kozó ígéretben, hogy megőrzi az övéit és megtartja 
őket a nehézségek ellenében is mindhalálig. Róma 
8,38—39 cseng óhatatlanul is a fülünkbe. Ennek a 
páratlan kapcsolatnak a Pásztor áldozata és az erre 
igent mondó hit az alapja.

Brebovszky Éva

A hitben nincs helye a kompromisszumoknak
Igénkben több éles kontraszt található. A temp

lomszentelési ünnepnapok (chanukka, gyertyagyújtás, 
a világosságok ünnepe, az Antiochus Epiphanes által 
megszentségtelenített templom Júdás Makkabeus ál
tal történt megtisztításának emlékére) csendes áhitat 
helyett éles vitába és Jézust megkövezni akaró in
dulatba torkollnak. Jézus szavaiból kitűnik, hogy 
vannak látván nem-látó, hallván nem-halló vak és 
süket emberek, a másik oldalon viszont mindent 
halló és értő, Isten kezéből soha ki nem szakítható 
emberek, akik az Atya döntése folytán a Fiúnak 
adattak.

Ha őszinték vagyunk önmagunk helyzetének meg
ítélésében, akkor bizony mi valahol a kettő között 
vagyunk. Időnként értetlenek, nagyot hallók és ho
mályosan látók, máskor a megtartó kegyelemből 
valamit elfelejtők, a Pásztor hangját figyelmen kívül 
hagyok, kétségeskedők, bizonytalan hitűek.

Pedig Jézusnak van igaza: a hitben nincs helye 
a kompromisszumoknak, a langymelegségnek. Vagy 
bizonyosak vagyunk abban, hogy van Krisztusunk, 
Aki szól, hív, vezet és megtart, bűneink, méltatlan
ságunk ellenére is, vagy a zsidó vitázókhoz hasonlóan 
csak érvelgetünk, latolgatunk, kérdezgetünk, hit nél
kül. Ebben az esetben a bizonytalanság (amely ben
nünk van, nem Jézusban!) elveszi még maradék lá
tásunkat és hallásunkat is, üresszívű, lázongó, örül
ni nem tudó „vallásos emberek” maradunk, nem 
Krisztus nyájának tagjai.
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A Jézust körülvevő zsidók „bizonytalansága” meg
döbbentő: Jézus beszédei érthetők és egyértelműek 
voltak. Isteni hatalmat és bölcsességet sugároztak. 
Féltek is a vezetők, hogy mindenki őt követi majd. 
A szavak üzenete mégsem jutott el tudatuk mélyéig. 
Mint amikor a diák ül tankönyve mellett, olvassa, 
tanulja, de figyelme kihagy, nem fogja fel a sorok 
lényegét. Másnap képtelen jól felelni a tanultakból. . .

Templomi gyülekezeteinket is fenyegeti ez a ve
szély. Hiába hangzik el az üzenet, ha csak egy kel
lemes zsongás, vonzó hangulat emléke marad meg 
a szívekben.

Jézus tovább fokozza: láttátok cselekedeteimet, 
melyek tanúskodnak mellettem, de azoknak sem 
hisztek! Valóban, a szavak inflálódásának idején is 
megmaradnak a tettek, a mindenki által látható té
nyek, amelyek szavak nélkül is beszédesek.

Emlékszem egy idős nénire, aki egyik öregotthon
ból a másikba került, mert mindenütt sötétnek ta
lálta környezetét. Később kiderült: szürkehályog volt 
a szemén, de ő nem tu d ta . . .

Isten mai népének életében is ez a legnagyobb 
veszély: ha ott vagyunk a templomban, egyházban 
de nem értjük Urunkat! Ha engedjük a bennük lé
vő bizonytalanságot tartóssá válni.

A másik oldalon álló „juhok” élete csodálatos: 
hallják Uruk hangját, követik őt, örök életre elhí- 
vottak, megmaradnak a kapott kegyelemben. Kik 
ezek? Csodalények? Hibátlan hívők? Nem. Ők azok, 
akik tudják, hogy van bűnbocsánat, hogy a Szentlé
lek világossága legyőzi a homályokat, hogy a krisz
tusi váltság megtartó ereje elég az Élethez. Az út 
számukra sem könnyű: a krisztuskövetés soha nem 
könnyű. Lesznek erők, melyek ki akarják majd őket 
is szakítani az Atya kezéből. De ez a kéz nem en
gedi.

Igaza van Jézusnak: csak éles fogalmazással ért
hetjük meg azt, aminek tétje örök életünk, vagy 
annak elveszétse.

Szirmai Zoltán

HÜSVÉT UTÁNI HARMADIK VASÁRNAP 
(Jubilate): Mt 18, 11—14 (10,12—14)
Exegézis

Rögtön az elején vitába kellene szállni az Agen- 
dával a textus határait illetően, ugyanis a Nestle- 
féle görög UT 26. kiadása a 11. verset már csupán 
az apparátusban közli. A német ökumenikus, sőt 
az 1984-es Luther Biblia is a megjegyzés rovatba 
teszi ezt a verset, mivel az csupán későbbi kéziratok
ban található meg. Éppen ezért a kommentárok a 
10. verset tekintik a példázat igazi bevezetőjének. 
Ez keretet alkot a 14. verssel, utalásával a kicsinyek
re és a mennyei Atyára. Érdemes tehát hozzávenni a 
példázathoz a 10. verset és a 11. verset esetleg el
hagyni, hogy a sajátos mátéi értelmezés méginkább 
kiemelkedjen. Valószínű, hogy a kései másolók a 
lukácsi értelmezésnek akartak e vers betoldásával 
nagyobb hangsúlyt adni.

Az Eltévedt Juh Máténál igen jó példa arra, hogy 
a jézusi példázatot hogyan értelmezte a gyülekezet a 
saját helyzetére. Ez is mutatja, hogy a példázatok
nál mindenképpen többféle interpretálási réteggel 
kell számolni. A példázat beágyazódik a gyülekezeti 
kérdésekkel foglalkozó 18. fejezetbe. Szimmetrikus 
szerkesztési elvet figyelhetünk meg: Máté feltárja 
a problémát, a kicsnyek megbotránkoztatását, majd 
az intést egy példázattal teszi még szemléletesebbé. 
Ugyanígy a vétkező testvérrel kapcsolatos gyüleke
zeti szabályt az adós szolga esetével illusztrálja, mé
lyíti el. Felelősséggel tartozik a gyülekezet a tévely
gők, vétkezőkkel szemben.

A példázat kerete (10. és 14. v.) mintegy átér
telmezi a lukácsi példázatot. A „kicsinyekre” fordul 
a figyelem. Érthetjük alattuk a gyülekezet gyerme
keit és fiataljait, de lehetnek ők a közösség éretlen, 
kevés hitbéli tapasztalattal rendelkező, egyszerű tag

jai. Ne vessék meg őket! Hiszen Isten előtt a leg
kisebb is nagy becsben áll. Ezt fejezi ki a 10. v. 
képies nyelve. Ez utalás a rabbinisztikus elképzelés
re, miszerint minden embernek van (a kegyeseknek 
több is) védőangyala Isten előtt. Isten nem akarja, 
hogy egy is elvesszen közülük. De ez a veszély fönn
áll, mert az eltévedt nem tud egyedül visszatalálni a 
nyájhoz. Máté háromszor is beteszi az eltévedt szót 
a példázat elbeszélésébe — már ez is mutatja nála 
a hangsúlyváltást. A lezárás a 13. vers is már nem 
az Isten bűnös embert megkereső és mentő szerete- 
tét és örömét akarja kifejezni általánosságban, ha
nem igen konkrétan a megtévedt ember iránti fe
lelősséget, az ő megkeresésének fontosságát húzza 
alá. E. Sohweitzer jól érzékelteti a megváltozott hely
zetet: míg a(gyülekezet dicsérte Istent mentő szere- 
tetéért, addig senki nem törődött a közösségtől va
lamilyen okból elszakadt, veszélyeztetett sorsú test
vérrel. Az aktív cselekvésre, az egymás iránti oda
figyelésre buzdít tehát Máté, hiszen ez az Isten aka
rata, hogy az Isten népe együtt jusson el a célba, 
akik együtt indultak.

Brebovszky Éva

A kereső Pásztor
Ezen a vasárnapon az örömről kell beszélnünk. 

Nem valamiféle vidámságról, könnyed örömről — 
hiszen az elveszettség súlyos, veszélyes állapot. A 
megtaláltság, megszabadultság öröméről. Isten örö
méről, aki nem hiába küldte el Fiát. Az „újjongó 
gyülekezet” öröméről, amely visszatérhetett oda, 
ahonnan már majdnem végzetesen elszakadt. A té
kozló fiú továbbra is vándorolhatott volna addig, 
amíg ereje végleg el nem hagyja. Ám az atyai ház 
vonzása még a messze idegenben is erősebb volt a 
kétségbeesésnél!

Oltári Igénk (1 Thess 5,15—24) szinte a teljes ké
pét nyújtja a keresztyén örömnek, ám ne felejtsük: 
az alapja és feltétele ennek az, Aki hű, Aki elhív, 
Aki meg is cselekszi mindezt!

Isten matematikájában az „1” a legfontosabb szám. 
Egy teljes élet, aki miatt Jézus Krisztusnak ugyan
úgy életét kellett volna adnia, mint az emberek ösz- 
szességéért. A keresztyénség soha nem élhet a sta
tisztika eszközeivel, még akkor sem, ha mi is igyek
szünk számba venni, nyilvántartani a hozzánk tar
tozókat. Mindig elkötelezettek vagyunk azokért is, 
akik e nyilvántartásban nem szerepelnek. A 99 is 
1-ekből tevődik össze, csak ők még nem élték át, 
vagy csak nem tudják elveszettségüket. A Pásztor 
őket is számon tartja, de számára mindig az a leg
fontosabb, aki elveszett.

Ahhoz, hogy Jubilate vasárnapján örülni tudjunk, 
elsősorban az "elveszettség” fogalmát kell körüljár
nunk. Jó, ha Zsinatunk tisztázza az egyháztagság 
fogalmát, de óhatatlanul fel kell majd tennünk a 
kérdést: hét a többi hol van? A 430 ezer? A 200 
ezer? Hol vannak az elmúlt évtizedek alatt lemor- 
zsolódottak? Hol vannak azok, akik nem is tudják, 
hogy ők lemorzsolódtak, hiszen senki nem beszélt 
nekik Jézusról?! Hol vannak a kényelemszeretők, a 
keresztelés után csak a halotti anyakönyvbe kerülők? 
Hol vannak a közönyösek, az ébredések után meg
indulok? Hol van a középnemzedék és hol vannak 
az új utakat kereső fiatalok? Hol vannak a bűneik
be, gondjaikba belökeseredők? Hol vannak az ige
hirdetéseket felületesen és félszívvel hallgatók? Hol 
vannak az elfáradó lelkészek?

Igaz, a példázatbeli pásztor maga Jézus, Ő megy 
az elveszett után. De el is lehet bújni az őt kereső 
pásztor elől. Meg is lehet szokni az elveszettséget, 
a hitben vegetáló életet. Lehet ujjal másokra muto
gatni: ők elveszettebbek... De Jézus meg akar 
találni. Azt akarja, hogy ez után ne menjünk el új
ra meg újra. Azt akarja, hogy ne szomorítsuk meg 
a mennyben is örvendezőket. Hogy ezután már a 
megtaláltak is figyeljenek jobban a többiekre, a
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tévutakra tévedőkre. Az értelmetlen csatározások
kal, kishitűségekkel, üres fecsegésekkel és szentség- 
telen vitákkal a Pásztortól messze szakadókra. A 
forrongó 99-ekre.

Jézus azért jött, hogy megkeresse és megmentse, 
ami elveszett! Ebben sorsok és életek, hívők és nem 
hívők, egyházak és egyház nélkül élők mind benne 
vannak. Ne gátoljuk Jézus pásztori munkáját!

Szirmai Zoltán

Igehirdetés a Magyar Rádióban 
1992. jan. 18.
„Egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, 
mert közeledik megváltásokat ideje!” (Lukács 21,28)

„Fel a fejjel!”, élünk számtalanszor ezzel a szó
fordulattal, amely azonban a maga közhelyszerűségé
vel annyira semmitmondó. Üresen kong a szó, há
nyaveti gesztussá lesz a hátbaveregetés.

Jézus nem így beszél az evangéliumban, pedig ő 
is arra biztat, hogy emeljük föl a fejünket. Az ő 
szavának hitele volt akkor, kétezer éve, s hiszem, 
hogy az értékeket devalváló korunkban mégiscsak 
egyre többen fedezik fel újra a jézusi szó hitelét. 
„Egyenesedjetek fel, és emeljétek föl a fejeteket”, 
biztatja övéit, bátorít bennünket is ezekkel a sza
vakkal. „Look up sometimes”, néha nézz felfelé, 
hangzott egykor Louis Amstrong híres slágere, rí
melve a jézusi igékre. Mert sokáig valóban lehor- 
gasztott fejjel jártunk. Terhek és fájdalmak alatt 
görnyedeztünk. Behúztuk a nyakunkat, mint akiknek 
szégyellnivalójuk van. Vagy jobb esetben azt mond
hattuk el, amit Szilágyi Domokos így fejezet ki szép 
szavával: „Megyünk, megyünk, meg-megzökkenve 
vagy bukdácsolva, hétrét kiegyenesedve, derékfájás
sal, bokasüllyedéssel, magas vérnyomással fizetve 
meg az árát, hogy nem négykézláb járunk.”

Ez a jézusi ige biztat, belőle bátorságot lehet me
ríteni: egyháznak és nemzetnek, egyénnek és közös
ségnek egyaránt.

Nem négykézláb járunk. Nem vagyunk kiütött bok
szolok. Fölegyenesedhetünk. Fejünket fölemelhetjük. 
Évtizedeken át súlykolták, hogy bűnös nemzet va
gyunk. Talán el is hittük, fejünket meghajtottuk, a 
szégyentől megörnyedtünk. Keresztyének pedig az 
kellett, hogy érezzék, ők csak másodrendű állampol
gárok, jobban teszik, ha lehorgasztják a fejüket, 
elég szégyen, ha egy felvilágosult korban ilyen ósdi 
elveket vallanak. De Jézus szavából hitet lehet me
ríteni. Nem a túlzott önbizalmat a „most-mi-j övünk, 
majd-mi-megmutatjuk” gőgös kijelentéseihez, hanem 
a szolgálathoz. A kiegyenesedett gerinc és az emelt 
fő nem irányul senki ellen. Csupán az ember em
berségének helyreállítását jelenti. A nemzet és az 
egyház igaz ügyhöz méltó magatartása ez.

„Egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket.” 
Ez az ige elejét akarja venni a féltékenységből, 
gyűlöletből vagy tehetetlen dühből elkövetett ször
nyű tetteknek. Hiszen Káint is megóvhatta volna a 
testvérgyilkosságtól a következő isteni kijelentés: 
„Miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a 
fejed? Hiszen ha jót cselekszel, emelt fővel jár
hatsz . . . ” De a bűnös indulat szörnyű tetthez veze
tett. Testvér gyilkolt testvért, az oltár körül. Kain 
fejét pedig már senki sem emelte föl ezután. Egy 
költőnél olvasom: „Emeld fel fejedet, büszke nép, 
hordoztad a világ szégyenét. Emeld fel szívedet, 
nemzetem. . . ”

A keresztyén istentiszteletek ősi formájának egyik 
legszebb része, lamikor elhangzik az „emeljük fel 
szívünket” felszólítás, a sursum corda. Az Istenhez 
szárnyaló lélek, a legfőbb jó felé törekvő szív sóhaja 
ez. Az áhítat nagy pillanata. Templomok falain kivül. 
világi-hétköznapi környezetben is hangozhat el ha
sonló. Ahogy József Attila szinte könyörögve mond
ja: „Emeljétek föl szívünket! Azé, laki fölemeli.”, 
vagy ahogy Kosztolányi határozza meg az egyedül 
helyes írói — s tegyük hozzá: emberi — magatar

tást: „a fejet lehajtani, de a szívet azt föl, föl, Ba
rátaim!”

Jézus a felemelkedés esélyét és a kiegyenesedés 
méltóságát adja vissza. Mindenkit hív, hogy követő
je legyen, bárkiből lehet az ő tanítványa. Hívja azo
kat, akik elfáradtak, akik terheket hordoznak. Hív
ja a hitüket veszítetteket. Hívja a keresőket. Biztató 
szava személyválogatás nélkül mindenkit elérhet: 
„Emeljétek föl a fejeteket, mert közeledik megváltá
sotok ideje.”

Az elmúlt években gyönyörű evangélikus templom 
épült Siófokon, Makovecz Imre tervei alapján. Ennek 
az Istenházának felépülte alkalmából ezt mondta az 
építész: „Ha ebben az országban egy templom felépül, 
az önmegbecsülésében meggyalázott nemzetünk egé
szét emeli fel.”

Makovecz Imre szavaihoz, mai igénk fényében csak 
ezt fűzhetjük: épüljön sok templom, emelkedjék a 
nemzet, legyünk felegyenesedett, emelt fővel járó, 
szabad és Istenre figyelő emberek. Emeljük fel szí
vünket. Ámen.

Fabiny Tamás

VÁLOGATÁS AZ EVANGÉLIKUS TEOLÓGIAI 
AKADÉMIA KÖNYVTARÁNAK 1989. ÉVI 
IDEGEN NYELVŰ GYARAPODÁS ABÖL:

B ru n n er, A u g u s t: O fien b aru n g  u n d  G laube. Eine phanom eno- 
logische U n tersu ch u n g . M ünchen 1985, J . B erchm ans Veri. 
C ullm ann, O scar: E inhe it d u rc h  V ielfalt. G rund legung  und  Bei- 
tra g  z ű r D iskussion  ü b e r  d le M öglichkeiten ih re r  V erw lrk ll- 
chung . T üb ingen  1986, J .  C. B. M ohr.
De fa lsa  e t v e ra  u n iu s  Del P a tr is , F ilii e t S p iritu s  Sancti cog- 
n itlo n e  lib ri d u ó  (Álba Iu liae) 1568. In tr . by  A nta l P irn á t. Bp. 
1988. A kad . K. (B iblio theca U n ita rio ru m . Vol. II)
D okum en te  u n d  B erich te  zum  L eben d é r  lu th e rlsch en  K ir- 
chen u n d  G em einden  In d é r  S ow íetun lon  — se lt 1939/1940 — 
. . .  H rsg. v. W ilhelm  K ahle. G ü te rslo h  1988, GVH — M ohn 
(Dle L u th e risch e  K irche , G esch ich te  u n d  G esta lten . Bd. 9) 
F es tsch rlft f ü r  F rle d e r  Schutz, F re u d e  am  G ottesd lenst. H rag. v. 
H einrlch  R iehm . H eidelberg  1988, H. R iehm .
G egenw art des A bso lu ten . P h llo log lsch—theolog ische D lskurse 
z ű r  C hristo logle. H rsg. v. K laus K odalle. G ü te rslo h  1984, GVH
— M ohn.
H am m an, A d a lb e rt: D le e rs ten  C hristen . A us dem  F ranzö- 
sischen  ü b e rse tz t v. K a th a r in a  S chm ldt. S tu ttg a rt 1985, Ph. 
R eclam  Jun.
K irche lm  D ialóg. 40 J a h re  V erein ig te  E vangelisch-L utherische  
K irche  D e u ts c h la n d s . . .  H rsg . v. Jü rg e n  Je rz lo row sky . H an 
n o v er 1988, LVH.
Jü n g e l, E b e rh a rd : U nterw egs z ű r  Sache. T heologische B em er- 
k ungen . M ünchen 1988, C hr. K aiser (B eitráge z ű r  evangelischen 
T heologie  . . .  Bd. 61)
K lass ik e r  d é r  Theologie . 2. Bd. Von R ichard  S im on b is D iet- 
r ich  B onhoeffer. H rsg. v. H ein rich h  F rle s  u . G eorg K retschm ar. 
M ünchen 1983, C. H. Back.
K onfess ionalisierung  vöm  16—19. Ja h rh u n d e r t. K irche  u n d  T ra -  
d itionsp flege  . .  . R e fera te  des 5. In te m a tio n a le n  K irchen arch lv - 
tag s B ud ap est 1987. H rsg .: H e lm u t B aler. N eu stad t an  d ér 
A lsch 1989, D egener &  Co (V eröffen tlichungen  d é r  A rbeitsge- 
m ein sc h aft d é r  A rch ive  u n d  B ib lio theken  in  d é r  evangeli
schen  K irche  15.)
K rum w iede, H an s-W alte r: G esch ich te  des C hristen tum s 3. N eu- 
z e l t . . .  2. d u rc h g e s . .  . A uíl. S tu ttg a r t 1987, W. K ohlham m er 
(Theologische W issenschaft. S am elw erk  fü r  S túdium  und  Bé
rű i. Bd. 8)
Nová E v an je lick á  P ostila  . . .  Z ostav il: J á n  M ichalko, B ra tislava
— L ip tovsky  M ikulás 1988. Vyd. T ran csc lu s — C irk. N akiad. 
N yíri. J . C .: Am  R ande E uropas. S tud len  z ű r ö ste rre ich isch — 
u n g arlsch en  P h ilo soph iegesch ich te . Bp. 1988, A kad. K. 
P u rk irc h e r , G eorg lus: O pera qu ae  su p e rsu n t om nia. E d .: Milos- 
lau s O kál. Bp. 1988, A kad . K. (B iblio theca S crlp to rum  Medii 
R ecen tisque  A evorum . .'. . Serles N ova. T om us X.)
Q uellen tex te  zű r ö s te rre lch isch en  evangelischen  K irchenge- 
sch lch te  1918—1945. . . . h rsg . v. G ustav  R e in g rab n er u. K ari 
S chw arz. W ien 1989, Ev. P re ssev e rb a n d  in  ö s te rre ic h .
T h e  R oots of o u r C om m on F aith . F a ith  in  th e  S c rip tu res and 
in th e  e a rly  C hurch . Ed. b y  H ans-G eorg  L ink. eneva 1984, 
WCC (F a ith  and  O rder P a p e r  No. 119)
Von S inuhe b is N ebuk ad n ezar. D okum ente au s  d é r  Um welt 
des A ltén  T estam en ts . H rsg. v. A lfréd  Je p sen  u . K laus-D iet- 
rich  S chunck . 4., ü b e ra rb . A uf. B erlin  1988, ÉVA.

Dr. Mányoki János
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Gyülekezeti szolgálat 
 lelkészi közélet

+ HUL E Y A L F R É D

1991 utolsó napján, Szilveszter délutánján szállí
tották be a kiskunhalasi kórházba, még éjfél előtt 
hazahívta Ura. Betegségének súlyosságáról volt tu
domásunk, mégis váratlanul ért bennünket halála.

Munkáscsaládban született Budapesten, 1921. már
cius 13-án. Fiatal korában megismerte a nélkülözést, 
de szívós akarattal eljutott a középiskolába és felső
kereskedelmi iskolában szerzett érettségit. Isten szol
gálatába hívó szava korán elérte és a Fébé Diako
nissza Egyesületben mint diakónus kezdett munkál
kodni. Tovább szeretett volna lépni, a lelkészi pályá
ra vágyott szíve. 1945-ben — vállalva a különbözeti 
érettségivel járó többlettanulást is, — beiratkozott 
a soproni Hittudományi Karra.

Tanulmányi idejét befejezve Monoron, Csorváson, 
Medgyesegyházán és Soltvadkerten segédlelkészként 
szolgál. Utóbbi helyen elsősorban a szórványok gon
dozásával, összegyűjtésével bízza meg principálisa 
Sikter András esperes. Munkájának eredménye, hogy 
Bocsa' önálló egyházközség lett és első lelkésznek 
meghívják őt. Ezekben az években a kuláklista miatt 
sok gazda hagyta ott soltvadkerti és kiskőrösi ott
honát és elbújdosott a bócsai és tázlári tanyákra. 
Ezt a területet járta fáradhatatlanul előbb kismotor
ral, majd szolgálati Trabanttal, hogy gyülekezetbe 
gyűjtse a megkeseredett, elfásult embereket. Kisbó- 
csa, Gáspársor, Kosztrafalu, Bagibócsa és Fischer- 
bócsa, a tázlári tanyák egészen a kiskunhalasi hatá
rig, gyülekezete teljes egészében szórvány volt, nem 
volt bázisgyülekezete, amely bizonyos alapot, támaszt 
nyújtott volna. Gyakran volt olyan hete, hogy hét
főn elindult és a távolságok miatt csak a hét végén 
érkezett haza családjához. Jól ismerte gyülekezetének 
szinte minden tagját. Időseket és fiatalokat, gyerme
keket, akikkel minden látogatása alkalmával hittan
órát, bibliaórát tartott. Ez a szórványmunka az ak
kori körülmények és útviszonyok folytán sokkal ne
hezebb volt, mint ma! Temetésén a kiskőrösi temp
lomban Káposzta Lajos esperes igehirdetésében 
mondta erről a korszakáról: „Szolgálatát próbára 
tette nem a tanyák közötti utak fáradalma, hanem 
hz a tudat, hogy hívei között voltak a gyülekezetei 
alkotók mellett, akik csak nézték, csupán figyelték 
fáradozását, fogyasztói voltak, de segítői nem mind. 
Így épített templomot, gyülekezeti házat.” Lelkészi 
munkája mellett az alakuló, fejlődő falujáért is ten
ni . akart. Honismereti tevékenysége egészen a falu
múzeum megszervezéséig terjedt. Számtalan kisebb- 
nagyobb tanulmányt írt, főként az egyházi néprajz 
köréből. Pályázatokon szerzett több első díjat. A 
misszió iránti érdeklődése miatt Podmaniczky Pál 
professzorunk halála után a családtól megkapta misz- 
sziói gyűjteményét és hozzákezdett annak rendszere
zéséhez.

Tizennégy évi ilyen szórványmunka elárasztotta 
és ezért szívesen fogadta el a Páhi-kaskantyúi, majd 
társulás után a Csengőd-Páhi-kaskantyúi társgyüle
kezet meghívását. 1976-ban hívta meg lelkészének a 
gerendási gyülekezet. Itt már nem volt annyi szór
vány feladata, mint az előzőkben. 1984-ben balesetet 
szenvedett a templomtorony javítása közben. E bal
esetből következett betegsége és rokkantsága miatt 
33 évi szolgálat után nyugdíjba ment. Amikor kissé 
megerősödött, még elvállalta a helyettesítést Kiskun
halason, de ezt csak néhány hónapig bírta.

Monoron 1948-ban kötött házasságot Derbach Ka
talinnal és házasságukból két fiú született: Péter 
és Alfréd.

Mi, akik vele egy egyházmegyében szolgáltunk, 
láttuk igyekezetét, ismertük ragaszkodását Urához és 
hivatásához. Volt, amikor mosolyogtunk mondásain, 
de fájlaltuk azt, ahogy élete végén — akarata elle
nére — korán nyugdíjba kényszerült. Temetésén Jób 
mondása segítette a gyászolókat vigasztalásra: „Tu
dom, hogy az én Megváltóm él, és utoljára porom 
felett megáll.” (Jób 19,25)

Tóth-Szőllös Mihály

Megerősít és meggyógyít
(Lelkészi munkaközösséget nyitó úrvacsorai szolgálat 
És 38, 16—17. alapján)

Friss egészségben lehetünk együtt mindnyájan ezen a 
reggelen. Külön öröm ez. örüljünk ennek, hiszen csak 
így lehet újra felvállalnunk az új esztendőben reánk 
váró szolgálatokat. Nem így ébredt Ezékiás király. Ha
lálosan megbetegedett, az Űr pedig prófétája által vilá
gosan megüzente neki, nem maradhat életben. Meg
keseredett, szíve legmélyéből tört fel élete meghosszab
bításáért esengő imádsága. De az Úr megtoldotta élete 
idejét tizenöt esztendővel. S amikor felgyógyult halálos 
betegségéből, nemcsak visszaemlékezett gyógyulására, 
feljegyzést is tett. Hadd olvassák a későbbi nemzedé
kek is!

Csak azt a két verset olvastam fel, amelyben kulmi
nál, tetőpontra hág boldog vallomása. Nekünk ma arra 
kell gondolnunk, nem magától értetődő az- új testi és 
szellemi erővel felvállalt szolgálat. Szolgatársaink közül 
mily sokan járják a „halál árnyékának völgyét”, — és 
milyen sokan mennek el úgy a minden halandók útján, 
hogy hirtelen halál ragadja ki sorainkból. Mi vár ránk 
az új esztendőben, nem tudhatjuk, a rejtélyes jövendő 
fátylát fel nem lebbenthetjük, de aki felerősít és gyó
gyító szeretetét érezteti velünk, áldássá akarja tenni 
a „nemszeretem” napokat is. A szentíró arra is utal, 
hogy míg testi atyáink a maguk elgondolása szerint 
fenyítettek, Isten javunkra teszi ezt. Ahogy énekünk is 
mondja: „Ha sújt, akkor is szeret, így próbálja hitün
ket.”

Figyeljünk arra, mennyire személyes hang csendül 
Ez.ékiás vallomásából! Ez adja értékálló voltát. Ezred
évek elködlő messzeségéből ezért hangzanak olyan üdén 
ezek a versek. Mintegy figyelmeztetnek benőnket, soha 
ne hiányozzék szolgálatunkból az átélt vagy átszenve
dett idők keservei után a gyülekezet felé szálló örven
dezésünk. Te hoztál át újra az életre, biztos partra a 
hullámverések után.

Ezékiás Isten előtti hálálkodásából meg kell talál
nunk azt a többletet is, ami élete meghosszabbításán fe
lül örömmel tölti el egész lényét. Felfedezi a bűn és 
a betegség kölcsönhatását. Az istenkéz jótékonyan ta
karja előlünk, hogy miért gyötör, szorongat. Ám a gyó
gyuláson túl elfedezi a bűnt. „Hátad mögé dobtad min
den vétkemet.” Úgy van, ahogyan az ősi bűnvalló imád
ságban tördeljük: Én bűneimet igazán meg sem ismer
hetem, meg sem sirathatom, ö  olyan emiberszerető, hogy 
látni sem akarja, emlékezni sem akar rá. Bűneinket 
egyszülött Fiára vetette, hogy vigye fél a keresztre, hosr- 
elégtételt szerezzen, s megtapasztalhassam: Van még 
számomra is bocsánat. Ezzel a boldog felfedezéssel ké
szüljünk most az Űr szent vacsorájához, a kegyelem ki
rályi székéhez.

Idők folyamán személyes vallomásommá lett a pró
fétái ige. 47 esztendő idői távlatából most is hálát adok 
a szolgálatba állított Istennek azért, hogy a fogolytá
borban töltött keserves hónapok mégsem szakították 
meg az alig négy évvel előbb felvállalt lelkészi szolgá
latot. Visszahozott onnan is a gyülekezetbe. Az átszen
vedett idők után még több szolgálati alkalmat készí
tett. Atérzem, milyen jó veletek együtt lenni istentisz
teleten és havi testvéri közösségben. „Körülfogtak a ha
lál kötelei, a sírtól való rettegés fogott el engem. . .  
megmentettél engem a haláltól, szememet a könnyhul- 
latástól, lábamat az elbukástól, az Űr színe előtt jár
hatok az élők földjén.” (Zsolt 116,8—9). Ó, bár minden 
élethelyzetünkben az Űr elé vinnénk aggasztó gyötrel
meinket, amikor -pedig a szabadulás poharát felemeljük, 
teljesednék ki örömünk a gyülekezet újjongó magasz- 
talásával, s egy szent kórusban zengenénk: Soli Deo 
Glória, egyedül Istené a dicsőség. Pásztor Pál
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S z e r k e s z tő i ü ze n e te k
Talpon maradt a Lelkipásztor, amíg több 

tucat újság, magazin megszűnt az utóbbi hó
napokban. Padlóra kerültek a kis példány
számban megjelenő lapok egymás után. Mi 
még megjelenünk.

Köszönöm a segítséget, amit egyházi ve
zetőségünktől kapunk, hogy lapunk szolgála
tát megbecsülve, azt fontosnak tartva, anyagi 
támogatást biztosít a megjelenésihez.

Köszönöm mindazoknak, akik rendszeresen 
járatják a lapot továbbra is, a felemelt elő
fizetési ár ellenére is.

Köszönöm azok munkáját, akik időhiány, 
túlterheltség, anyagi gondok ellenére írtak 
a Lelkipásztorba.

Köszönöm mindazoknak, akik megtisztel
tek figyelmükkel és olvassák lapunkat egy
házunk határain belül és azon túl is.

Ugyanakkor nem értem azokat, akik eset
leg évekre visszamenően nem rendezték elő
fizetési díjukat.

Nem értem a Kárpát-medencén kívül élő 
olvasóinkat, akiknek egy része természetes
nek tartja, hogy ajándékként küldjük újsá
gunkat 1989 ősze óta is. Sokat jelentene 
nekünk, ha megnövekedett terheink hordo
zásában részt vállalnának.

Nem értem azokat sem, akik nem veszik 
igénybe felajánlott szolgálatunkat, újságunk 
néhány oldalát, amit anyagtorlódás ellené
re is rendelkezésükre bocsátottunk volna. 
Pl. Külmisszió Egyesület, katecihetikai mun
ka vezetői stb.

Nem értem azokat, akik az Országos Egy
ház központi intézményeiből nem írnak.

Nem értem azokat sem, akik jelentős egy
házi világszervezetek vezető grémiumában 
megválasztott tagok és nem számolnak be 
munkájukról (LVSZ, EVT, Európai Ifjúsági 
Mozgalom). Jelentősen gazdagíthatnák olva
sóink ismereteit tapasztalataik alapján.

Nem értem azokat, akiktől' kértem cikket, 
visszaigazolták a felkérést, de sohasem kap

tam meg a cikket. Néhány témát s címet 
közlök, a felkért cikkíró nevének említése 
nélkül, az elmúlt évből. Valamennyien sze
gényebbek lettünk e cikkek elmaradásával.

Ösztöndíjas beszámoló az USA-ból és Kö- 
zép-Amerikából. — A Szent Lélek szerepe 
az Ószövetségben (a Canberrai sorozatban)
— A szöuli EVT konferencia anyagából. — 
A magyar pedagógia égető kérdései ma evan
gélikus szemmel — A magyar evangélikus 
népfőiskolákról — A közös protestáns lel- 
kész-evangélizációról beszámoló — A lelkész 
magányossága Nógrád megyében — Beszá
moló a II. Magyar Református Világtalálko
zóról. — Válasz Frenkl Róbert felügyelőnek 
Reflexiók című írására — Kórházlátogatás 
Budapesten és vidéki városokban — Német
nyelvű gyülekezet Sopronban — Az iroda
lom, mint az igehirdetés állandó segédesz
köze — Szabó Dezső, akire sok evangélikus 
lelkész kortárs figyelt — Böhm Károly, egy 
elfelejtett magyar filozófus. — Könyvtáros 
voltam egykor — mit olvasok ma? — Teo
lógiai minimum — amiben egységre kell 
jutnunk. — Dél-Magyarország egyik legna
gyobb területű szórványának életéből — 
Szlovák hátterű gyülekezetek a Bakonyban 
és környékén. Más felekezetűek tengerében
— Kelet-magyarországi evangélikus szórvány 
gyülekezet élete — Izraelben jártam — rea
litások illúziók nélkül, de hasznosan. — 
Nyugdíjasokról — nyugdíjasokért — ösz
töndíjas voltam Angliában — Ez a sorozat 
így nem teljes és a be-nem-küldött igehir
detési előkészítőket nem is említettem.

Végül: szándékunkban áll kiadni a Lelki- 
pásztor 13. füzeteként (1992-ben még) mint
egy 20—24 oldalon az utolsó évek dokumen
tum értékű iratait egyházunk vezetőségének 
szerkesztésében. így elkerüljük azt, hogy je
lentős rendelkezések, határozatok, szerződé
sek, közérdeklődésre számító anyagok fele
désbe merüljenek.

Minden olvasót tisztelettel köszönt a:
szerkesztő

1992. február 15.

Papné csendesnap 
a Budapesti Fasori Gimnáziumban

1982. március 21-én 10 órai kezdettel csendes
nap lesz papnék számára a Fasori Gimnázium
ban (Budapest VI., Gorkij fasor 17—21).
A csendesnap összefoglaló címe:

Együtt a forrásnál
Program:
— Nyitó áhítat (Jn 7,37—38)
— Együtt a sorsközösségben 

(előadás megbeszéléssel)
— Közös ebéd
— Együtt a szolgálatban 

(előadás megbeszéléssel)
— Együtt a  forrásnál 

(Ézs. 49,10 és Jn 4,14)
(Istentisztelet és úrvacsora a templomban)

Az útiköltséget és az étkezés díját az 
Országos Egyház fedezi.

Meditáció
„A lisztesfazék nem ürült ki, az olajkorsó sem fogyott ki, 
az Űr ígérete szerint, amit megmondott Illés által”

lK ir 17,16
Egész életemben Sareptában éltem. Minden reggel oda

mentem a lisztesfazékhoz (vékához) és az olajkorsóhoz 
és ami lelkitáplálékomhoz szükséges volt, mindazt meg
találtam. Megvolt mindenem. Kiürítettem a fazekat, ki
merítettem a  korsót minden reggel. A következő napon 
már újra tele volt. Mindig éppen elég a  feltöltekezéshez.

Állandóan menekülni akartam én is Gósenba (az 
egyiptomi húsosfazekak földjére), ahol túláradó bőség
ben, nagy gazdagságban élhettem volna. Bizonyára sok 
előnnyel járt volna és biztosította volna a jövőmet. Te 
Istenem, azonban, mindig megakadályoztál a menekü
lésben. Te a mai napig arra akarsz megtanítani, hogy 
az egy napra valóból éljek. Liszted, olajod nem tárolható. 
Nem lehetséges félretenni. Senki sem élhet csupán régi 
élményeiből. A régi liszt megdohosodik, s rossz ízűvé vá
lik az olaj. Taszítja az embert. Mindenki friss táplálékra 
vágyik.

Köszönöm Uram, hogy Te gondoskodsz rólam. Minden 
napra megkapom azt, amire éppen szükségem van. Jó 
nekem itt Sareptában . . .

(Frédrik  Wislöff: Min Bönne Bók. 
Oslo 1083. Luther Forlag — köny
véből. Norvégból fordította HK)



Felvétel a Teológiai Akadémiára
Az Evangélikus Teológiai Akadémia várja azok jelentkezését, akik 

Jézus Krisztusban hisznek és elhivatást éreznek, hogy élethivatásukként 
lelkészi vagy hittantanári szolgálatot vállaljanak evangélikus egyhá
zunkban.

Az Evangélikus Teológiai Akadémián a képzés lehetőségei a követ
kezők:

1. Nappali tagozaton a lelkészi szolgálatra felkészítő teológiai tanul
mányok. A tanulmányi idő öt év. A felvétel, melynek feltétele a közép
iskolai érettségi, írásbeli és szóbeli felvételi vizsga alapján történik. (Fel
vehető hallgatók száma: 30.)

2. Nappali tagozaton hittantanár-képzés olyan jelentkezők részére, 
akik valamely budapesti tanárképző főiskolán vagy egyetemen tanárszak
ra már felvételt nyertek, ilyen szakot végeznek, s természetesen ezt meg
felelően igazolni is tudják. A tanulmányi idő négy év. A felvétel felvételi 
beszélgetés nyomán történik. (Felvehető hallgatók száma: 10.)

3. Levelező tagozaton hittantanár-képzés olyan jelentkezők részére, 
akik már főiskolán vagy egyetemen szerzett pedagógusi diplomával ren
delkeznek. A tanulmányi idő négy év, havonta legalább egyszer tartott 
hétvégi előadásokkal, konzultációkkal és szemináriumokkal. A felvétel 
felvételi beszélgetés nyomán történik. (Felvehető hallgatók száma: 50.)

A felvételi kérvényhez, mellnek fel kell tüntetnie, hogy milyen kép
zésre jelentkezik a kérvényező, a következő okmányokat kell mellékelni: 
1. születési bizonyítvány, 2. a legmagasabb iskolai végzettségi (érettségi) 
bizonyítvány, érettségi előtt állóknak az iskola által a felvételi vizsgákon 
a'középiskolából hozott pontok kiszámításához kitöltött betétlap, 3. orvosi 
bizonyítvány, amely igazolja, hogy a jelentkező főiskolai tanulmányokra 
alkalmas, 4. keresztelési bizonyítvány, 5. legalább két évvel korábbi kon
firmációt igazoló bizonyítvány, 6. kézzel írott, részletes önéletrajz, mely 
feltárja a jelentkező családi és szociális körülményeit, kapcsolatát gyü
lekezetével, valamint a jelentkezés indítékait, 7. az elmúlt két évben vég
zett egyházi szolgálatairól (az illető gyülekezet lelkésze által) kiállított 
bizonyítvány. — Az okmányokat eredetiben kell beküldeni, de indokolt 
esetben hiteles másolatban is lehet mellékelni. A másolat „egyházi hasz
nálatra” megjelöléssel az egyházközségi lelkész által is hitelesíthető.

A felvételhez szükséges az illetékes lelkész ajánlása, mindenesetre 
annak a lelkésznek az ajánlása a jelentkező alkalmasságáról, aki az illető
nek az utóbbi időben lelkipásztora volt. Ezt az ajánlást a lelkészi hivatal 
a kérvénnyel egyidejűleg küldje meg külön levélben, közvetlenül az Aka
démia dékánjának címezve.

Az Akadémia lelkészi szolgálatra készülő hallgatói kötelezően lakói 
a Teológus Otthonnak, ahol lakást és teljes ellátást kapnak. A jó tanulmá
nyi eredményt elért és rászoruló hallgatók ösztöndíjban is részesülhet
nek. Elegendő hely esetén a hittantanár-szak nappali hallgatói is kap
hatnak elhelyezést a Teológus Otthonban.

A felvételi vizsga írásbeli és szóbeli részére egymást követő napokon 
kerül sor, melynek időpontjáról a jelentkezők értesítést kapnak. Az idő
pont módosítására nincs lehetőség.

A felvételi vizsga anyaga: 1. Magyar nyelv, 2. az Evangélikus Éne
keskönyv páratlan számú énekverses rendjeiben (1, 3, 5, 7, 9, 11) talál
ható énekversek éneklése könyv nélkül, 3. általános bibliaismeret (az is
kolai hittankőnyvek alapján), 4. Kiskáté, 5. Prőhle Károly „Az evangé
lium igazsága” c. hittankönyve, 6. Sólyom Jenő „Hazai egyháztörténet” c. 
hittankönyve. Az említett kiadványok beszerezhetők a lelkészi hivatalok
ban és a Sajtóosztályon.

A fentiek szerinti mellékletekkel ellátott és az Evangélikus Teológiai 
Akadémia Felvételi Bizottságához címzett kérvényeknek, valamint a pi
ros postautalványon feladott 800 Ft felvételi vizsgadíjnak 1992. május 
15-éig kell megérkezniük az Akadémia Dékáni Hivatalába (1141 Budapest, 
Rózsavölgyi köz 3.) beérkeznie.


