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Vigyázzatok magatokra és az egész nyájra...
Igehirdetés az Európai Protestáns Nagygyűlés záró istentiszteletén
„Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a
régiek által lerakott alapokra. A rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá.”
(Ézs. 58,12)
Jó pár éve történt. Táblákat készítettünk gyülekezeti
épületeink falára. Evangélikus templom, lelkészi hivatal,
istentiszteletek időpontja, hivatalos órák.
Van egy istentiszteleti helyünk. Egy kis kápolna, egy
lakóház mögött, hátul az udvarban. Még a közvetlen
környék lakói között is akadtak néhányan, akiknek sej
telmük sem ,volt: ott benn egy kápolna van, ott min
den vasárnap isntentiszteletet tairtanak. A kerítésre ter
veztük hát a táblát, hadd lássa mindenki: erre sétálók,
járókelők, a környéken lakók. Volt, aki figyelmeztetett:
kerítésre ilyen táblát ne tegyünk. Még baj lesz belőle!
A tábla természetesen elkészült, baja senkinek sem lett).
De máig emlékszem a töprengésre: mi kerüljön rá. Me
lyek azok az alapvető információk, amelyeket az em
bereknek rólunk tudniuk kell.
Mi kerüljön a cégtáblára? Mit kellene kiírnunk, hogy
az emberek tudják, mit várhatnak tőlünk, a gyüleke
zetünktől, az egyházainktól. Mit kapnak, ha ide belépnek?
Ha megszívleljük Ézsaiás mondatát, alapvető tudniva
lóként azt kellene kiírnunk: itt építő (embereket találsz.
Olyanokat, akik befalazzák a réseket, építik az omladozót, lakhatóvá teszik a romokat.
Európa volt már romos. Akik csak filmhíradón látták,
sem felejtik soha a folyóba roskadt hidakat, az árván
meredező, üszkös tűzfalakat.
Európa egy része ma is romos. A napokban egy film
híradós képet láttam, nem tudom eltemetni. Mindig új
ra előbukkan emlékeim közül. Egy eszéki ház talá
latot kapott szobája. Az asztalról lelóg egy gyerekjáték.
Egy rugós foci. Pár órája vaskos gyerekujjak ligazgatták
a bábukat* Gólt lőttek. Most lelóg az asztalról, táblája
tele faltörmelékkel. Egy gyerekjáték. Egy rugós foci a
háború közepén. Európának ma is vannak romjai.
S a nem láthatók? A láthatatlan romok? Nemcsak
Eszéken és nemcsak Európa keleti felében. Romos lel
kek, romos életek, romos emberarcok, romos vágyak,
romos gondolatok, érzések és romos erkölcsök.
Nincs nap, hogy ne botolnánk semmibe révedő, üres,
fiatal tekintetekbe. Hogy meg ne borzongnánk gyilkos
indulatok láttán. Hogy ne látnánk tépett, zilált, agyon
hajszolt, roppanásig feszült arcokat. Zsúfoltak a pszichi
átriai rendelők várószobái. Még zsúfoltabbak a gőzölgő
kocsmák. Szétrobbant családok, feldúlt otthonok romjai
között kiszolgáltatott öregek, védtelen gyerekek koto
rásznak. Láthatatlan romok. A Keleti pályaudvaron ma
úgy kínálják a drogot, mint hajdan a kvarcórát. A Nyu
gat minden eldobott szennye és kacatja itt hömpölyög
mocskos áradatként az utcáinkon, a képernyőkön, az új
ságokban, a zsébekben, gyerekfejekben és felnőttszí
vekben. És hányán vannak — hányán lehetnek? —,
akiknek romokban a hite! Hagyták, hogy lerombolják
mások. Nem törődtek vele, lerombolta! az idő. Vagy tor
zó. Rommá vált, mielőtt felépült volna.
Mit írjunk a cégtáblánkra? Mit talál nálunk a beté
rő? Mit várhat? Mire számíthat?
Első válaszunk egy szívmelegítő hír. Nekünk szól, akik
saját életünkre gondolunk, a családunkra, egyházunkra,
közvetlen környezetünkre, erre a városra és erre az or
szágra: a romok felépíthetők. A romokon élet lesz. Be
falazzák a réseket, megjavítják a roggyant háztetőt, üveg
kerül a bedeszkázott ablakokba, leszedik a pókhálót, kisöprik a koszt. A romok lakhatóvá válnak. A romokon
élet lesz. Város épül. Otthon teremtődik. Írd a cégtáblád
ra a hírt: a romok felépíthetők.
És írd hozzá rögtön: itt van a hely, a templomainkban,

a gyülekezeteinkben, ahol már dolgoznak. Emberek sürögnek, kalapács kopog, maltert kevernek, téglát hor
danak. Itt dolgoznak. Itt már elkezdődött a helyreállí
tás. Itt már építenek. Lelkeket, szíveket, életeket.
Nem azért, mert itt szuperemberek vannak, szuperhittel és szupererővel. Nincsenek itt szuperemberek. Itt
valami más van. Itt valaki más jár. Az jár, akinek egész
élete romok között zajlott. Romos életű emberek között.
Sánták vették körül, vakok, bénák és süketek. Éhesek
tolongtak körülötte és tanácstalanok. Elhibázott életűek,
bűnösök és gyengék. Lelkesek, forrófejűek és letargiku
sak.
Jézus egész életében romok között járt — és lába nyo
mán felépültek a romok. Lakhatóvá váltak az omladékok. Követ markoló kezek gyengültek el és ejtették el
gyilkos szerszámaikat.
Mozgásképtelen lábak kaptak
erőre. Jövőtlenek előtt derült fel a holnap, és kitaszítot
tak tértek vissza otthonaikba. Zákeusok zsebéből pénz
vándorolt a becsapottakhoz. Lévi asztala majd felborult
a nagy sietségben, ahogyan otthagyta. Kemény férfiak
rogytak térdre előtte, és a jobb oldali lator arcán felra
gyogott az üdvösség.
És Ö nem ment el. Itt jár a romjaink, a törmelékünk
és a pókhálóink között. Az emlékeink között, a félel
meink között és a bűneink között. Fájdalmaink és le
mondásaink között. Reménytelenségünk között.
Mert romjaink nekünk is vannak. Féllábbal mi is ro
mokból jövünk. Hagytunk otthon romokat. Feszültsége
ket, tévedéseket, bűnöket és mulasztásokat. Hagytunk
otthon fájdalmat. Néhány friss vagy hegedőben lévő se
bet ide is magunkkal cipeltünk.
Épp ezért döbbenetes, hogy ránk, épp ránk teszi az
öreg próféta és a gyógyító Mester a táblát: az a neve
tek, hogy javítjátok a falakat és építitek a romokat.
Meg ne rettenjünk! Jézus sose dolgozott perfekt em
berekkel. Olyanokkal, akiknek se bűne, se fájdalma, se
kételye, se megtorpanása. Jézus mindig félig romos em
berekkel dolgozott. Ilyenekkel, mint mi vagyunk. Nekik
adta, beléjük öntötte az erejét. Hogy sánta lábbal is sza
ladjanak. Sérült kézzel is ápoljanak. Fájó szívvel is vi
gasztaljanak. Higgyünk neki: a mi számunkra is ele
gendő az ereje! Ne várjunk arra, hogy majd erősek le
szünk, készek és bűntelenek! Ő munka közben gyógyít
Szolgálat közben tisztít. És menet közben erősít. Mindig
így tette. Ez a munkamódszere.
Ezért, és csak ezért állhat a cégtáblánkon: itt már dol
goznak. Itt már tűnnek a romok. Itt már építenek. Itt
Jézus ereje és Jézus szeretete van munkában.
'Mit jelent mindez ebben a pillanatban nekünk? Hogy
vége a mással foglalkozásnak. Az idegen tevékenységek
ideje lejárt. Sopánkodni mindenki tud. Nem kell hozzá
Krisztus ereje.
Romokba süllyedni mindenki tud.
Analizálni, objektív módon feltárni mindenki tud. Nem
kell hozzá Krisztus ereje.
Felháborodni és elkeseredni mindenki tud.
Sírni és panaszkodni mindenki tud. Nem kell hozzá
Krisztus ereje.
Ám akiké Krisztus ereje, akik hozzá tartoznak, azok
dolga az építés. Az eltakarítás, a javítás, a iromokból
való építkezés kemény munkája. Krisztus kezével, Krisz
tus erejével, Krisztus szeretetével.
Amikor idejöttünk, hoztunk néhány fontos tárgyat
magunkkal. Lakáskulcsot, bérletet, esernyőt, egyebeket.
Bárcsak megadná Isten, hogy egy fontos tárggyal többet
vigyünk haza! Egy feliratot. Egy cégtáblát. Valahol legbelül, nem látható helyen, a lelkünk mélyén. Én cso
dálkozom legjobban, mégis tudom: építő vagyok. Rések
befalazója. Építő, aki romokat tesz újra lakhatóvá.
Szabóné Mátrai Marianna
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T A N U L J U K A K R IS Z T U S T !
IFJ. DR. FABINY TIBOR:

Új irányzatok a Biblia értelmezésében
ii.

rész: M i a kánonkritika?

Új sorozatunk első részében (Lelkipásztor, 1992/3.
szám) arról számoltunk be, hogy napjainkban érdekes
és izgalmas „paradigmaváltást” figyelhetünk meg a
Biblia értelmezésében. Számos jel arra mutat, hogy a
18. századi felvilágosodás szellemi légkörében fogant
és a tudományos írásmagyarázatot mindmáig domi
náló történetkritikai módszert — kiváló eredményei
nek tiszteletben tartása mellett — egyre inkább fel
váltják a nyelvi és irodalmi megközelítések. A filo
zófiai gondolkodás „hermeneutikai fordulata” (Heidegge, Gadamer, Ricoeur) után a 20. század máso
dik felére már nem a kritikai, modern gondolkodás
magabiztos optimizmusa jellemző, hanem sokkal in
kább az a posztmodern szemlélet, hogy a nyelven
kívüli (vagy túli) valóságot aligha áll módunkban
megismerni. Viszont a nyelv, a szöveg, a kifejezés
formák tanulmányozása révén számos új, eddig mél
tatlanul elhanyagolt, sőt, hitünket is építő szempon
tokra lehetünk figyelmesek. Az újabb bibliamagya
rázati irányzatokat pásztázó szemlénkben elsőként
egy olyan iskolával foglalkozunk, amely egyszerre
merít a történetkritika felismeréseiből, s egyszerre
nyit a nyelvi-irodalmi módszerek felé, tehát önma
gában is illusztrálja az átmenetet a „történeti” és az
„irodalmi” korszakok között. Ez az irányzat, az ún.
„kánonkritika” a hetvenes évek végén és különösen
a nyolcvanas években óriási hatást (és természetesen
— mint minden újítás — nem csekély ellenszelet)
váltott ki elsősorban az angolszász (főleg amerikai és
angol) teológiai gondolkodásban. Ismerkedjünk meg
az irányzat legjelentősebb képviselőjével és teológiai
koncepciójának lényegével!
Bár a kánonkritikai irányzatnak számos képviselő
je van (például J. A. Sanders és Gerald T. Sheppard),
az új megközelítés kezdeményezője, szellemi atyja és
legtermékenyebb szószólója a yale-i egyetem teo
lógiai fakultásának ószövetség professzora, Brevard
S. Childs (sz. 1929). Ahhoz, hogy Childs munkássá
gát megértsük, rövid pillantást kell vetnünk a ká
nonkritika előzményeire. Az ötvenes és a hatvanas
évek angolszász teológiában jelentkezett az ún. „Biblical Theology Movement” (bibliai-teológiai mozga
lom), amely azt a célt tűzte zászlajára, hogy áthidalja
a tudományos bibliakutatás és hívő bibliaolvasás kö
zött meghúzódó mély szakadékot, egyszerre szem
előtt tartva a tudomány és az egyház érdekeit. Az
irányzatot a hatvanas évek végére azonban egyre
több jogos kritika érte, például James Barr részé
ről, aki szemantikai szempontból bírálta Kittel híres
teológiai szótárát, amely sokszor etimológiai alapon
igyekezett szembeállítani a „héber” — szerinte a
bibliai gondolkodásra jellemző — koncepciókat az
idegen „hellén” fogalmakkal. Mások meg azt mutat
ták ki, hogy a bibliai teológiai mozgalom akaratla
nul is modern filozófiai gondolatokat csempész a
bibliai fogalmakba. Childs, aki a formatörténeti is
kolán nevelkedett, de a bibliai teológiai mozgalom
célkitűzéseivel is szimpatizált, beismerte a mozgalom
kudarcát a Biblical Theology in Crisis (A bibliai teo
lógia válsága) c. 1970-es könyvében. Úgy vélte, hogy
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a mozgalom kudarca azzal magyarázható, hogy ki
zárólag a történetiségen alapult (mondván, hogy a
Biblia és a teológia egyaránt történeti képződmény),
s a mozgalom képviselőit a „szöveg mögötti” ese
mény, vagy a „szöveg mögötti’ ige izgatta. Childs sze
rint bebizonyosodott, hogy kizárólag történeti alapon
a Bibliát nem lehet egyszerre kritikus és hívő szem
mel olvasni.
A bibliai teológiai mozgalom kezdeti kérdésfelve
tését — hogy miképpen lehet a tudományos bibliaku
tatás és az egyház szempontjait közös nevezőre hozni
— , Childs továbbra is érvényesnek tekinti. Saját ká
nonkritikai programja próbálja megoldani azt a
problémát, amiben a bibliai teológiai mozgalom ku
darcot vallott. Childs nem veti el a történetkritikai
kutatás hasznosságát, de szerinte a szerzői szándé
kot fürkésző történeti szemponton túl kell lépni, s a
kutatásnak a szövegek befogadására, az olvasók hívő
közösségére kell tekinteni történeti és hermeneutikai
szempontból egyaránt. Childs kérdései így hangza
nak: „Hogyan lehet a Bibliát a hívő, konfesszionális
közösségben tanulmányozni?” , „Hogyan él az a szö
veg abban a hitközösségben, amelybe tartozik?” Sze
rinte a történeti kutatás azért jutott zsákutcába, mert
kizárólag azt kutatta, ami a „szöveg mögött” (mint
egy átlátszó ablaküveg mögött) található. A szövegek
„mögötti” valóság helyett a szövegek egymáshoz való
viszonyát, vagyis a kánont kell tanulmányoznunk.
Childs meggyőzően érvel, hogy maga a Szentírás is
egy hermeneutikai rendszer, az egyes bibliai könyvek
nem esetlegesen kerültek oda, ahova kerültek. Tehát
a történelem szerepét Childs-nál a kánon veszi át,
s a kánonkritika módszerével feltárhatja a Biblia
sajátos hermeneutikáját. A történetkritikusokat a
szövegek eredete, prehistóriája izgatta, addig a ká
nonkritika számára a szöveg végső formája „poszt
históriája” a fontos. A történetkritika szerint a szö
vegek jelentésének locusa a szövegeken túli történeti
valóságban, pl. a szerzői szándékban rejlik, a kánonkritika szerint a jelentés locusa magában a kánon
ban található. A történetkritika úgy jutott el az ál
tala keresett „eredeti” jelentésig, hogy a szövegeket
megszabadította az értelmezési
rétegektől, vagyis
mintegy „dekanonizálta” azokat. Ezáltal a mai hívő
közösségek számára megnehezítette az olvasást.
Childs szerint viszont a szövegek jelentése éppen az
egykori hívő és kanonizáló közösségektől származik.
A textusok valódi kontextusa. Sitz im Leben-je nem
a történeti háttérben, hanem a hívő közösségek gon
dolkodásában található. Csak a szövegek saját hermeneutikájával, gondolkodásmódjával érthetjük meg
a szent szövegeket. A kánonkritika egyetért azzal,
hogy az olvasás „adja” meg a jelentést, de ez az ol
vasó nem lehet akárki, hanem csak a hívő közösség
tagja. Csak akkor értjük meg helyesen az írásokat,
ha bennünk is ugyanaz a lélek van, ami egykor a
kanonizáló közösségek tagjaiban volt.
Láthatjuk, hogy a kánonkritika két dologra kon
centrál. Az egyik a kanonizálás folyamata, a másik
pedig a kanonikus hermeneutika. Az előző szempont

történeti eszközök segítségével azt kutatja, hogy mi
képpen alakult ki a zsidó, ill. a keresztény kánon.
Miért volt az kezdetben flexibilis, s mivel magyaráz
ható a kánon stabilizációja. Eddig ezekkel a kérdé
sekkel csak röviden foglalkoztak ószövetségi és újszövetségi bevezetésekben. Bármennyire is diakron
módszerekkel kutatjuk a kanonizálás történeti folya
matát, a kérdésfeltevés nem csupán történeti. Childs
kérdésfeltevése már szinkronikus, hiszen kérdése ■
—
s ez már a kanonikus hermeneutikához tartozik —
így hangzik: „Hogyan érthetem meg az Írásokat
ugyanúgy, mint azt a kanonizáló hívő közösség, a
tanítványok, az apostolok, az egyházatyák megértet
ték?”
Childs 1979-es könyve: An Introduction to the Old
Testament as Scripture (Bevezetés az Ószövetség
mint Szentírás könyveibe) óriási visszhangot váltott
ki. Az elképesztő erudicióval készült, s szinte az ószö
vetségi tudomány enciklopédiáját nyújtó könyv címe
többszörösen is hangsúlyos. Számos ószövetségi beve
zetés nem tekinti az Ószövetséget Szentírásnak.
Childs nem velük vállal közösséget, noha eredményei
ket — ha azokat használhatónak tartja — beépíti
saját koncepciójába. Childs-ot nemcsak az izgatja,
hogy az egyes bibliai könyvek milyen hermeneutikai
meggondolásból kerültek egymás mellé, hanem az
egyes könyvek kialakulásának hermeneutikai problé
máival is foglalkozik. Lehet, hogy Ézsaiásnak két
vagy három szerzője is van, a könyvek alapos tanul
mányozásával és a történeti kutatással azonban fel
tárhatjuk a könyv „rejtett hermeneutikáját” (unrecorded hermeneutics), azt a sajátos szempontot, ami
nek segítségével több anyagból egy egységes könyv
lett.
Meg kell látnunk az egyes könyvek szerkezetében,
s ugyanúgy a könyvek egymás melletti elrendezésé
ben azt a fontos mozzanatot, hogy a későbbi szerzők,
szerkesztők számára újra jelentőséget nyernek a ko
rábbi írások. Ez a „resignifikáció” vagy „appropriáció” (elsajátítás, magunkévá tevés) érvényesült a kanonizációs folyamatban. Miért nem csak történeti ku
riózum ez, miért van ennek jelentősége a ma szá
mára? Azért, mondja Ohilds, mert a megértés érde
kében nekünk is ezzel az egykori kanonizáló, theocentrikus hermeneutikával kell olvasnunk az íráso
kat, nekünk is újra jelentőséget kell hogy nyerje
nek a régi szövegek, mint az egykori szerzőknek vagy
szerkesztőknek. Akkor értjük meg az írásokat igazán,
ha ugyanúgy „magunkévá tesszük” őket, mint az egy
kori kanonizáló, végső formát adó szerzők.
Bár Childs elsősorban ószövetségkutató, módszerét
1984-ben az Újszövetségre is alkalmazta. Újabb köny
vének címe: The New Testament as Canon: An Introduction (Az Újszövetség mint kánon — Bevezetés).
Ezt a könyvet a szaktudomány képviselői nem fogad
ták olyan hatalmas elismeréssel, mint az öt évvel
korábbit az Ószövetségről, vagy a módszerét meg
győzően illusztráló Exodus-kommentárt (1974). Az
újszövetségi szaktudomány egyes képviselői némileg
fanyalogva nézték Childs „konfesszionalizmusát” , s
úgy vélték, hogy Childs kánonfogalma is vitatható.
Mielőtt egy konkrét példán illusztrálnánk Childs
módszerét, a következő kérdésre keressük a választ:
Hogyan viszonyul a kánonkritika más írásmagyará
zati módszerekhez?
— Childs módszere közel áll az irodalmi irányzat
hoz, amelyik a szöveg integritására teszi a hangsúlyt.
Kimutatták például, hogy a kánonkritika sok ha
sonlóságot mutat az Egyesült Államokban a negy
venes években elterjedt és népszerű „Új kritika”
irodalomtudományi irányzatával, anélkül, hogy azt
Childs közvetlenül tanulmányozta volna. Childs azon
ban a szöveget az olvasói közösséggel együtt tanul
mányozza.
— Közel áll az „olvasói válasz” elméletekhez (reader response criticism), de Childs hangsúlyozza, hogy

ő kifejezetten a hívő közösség életében tanulmányoz
za az írásokat, s azt kutatja, hogy a szövegek miként
formálták a hívő közösségek életét és a hívő közös
ségek miként formálták (kanonizálták) az írásokat.
— A hatvanas években jelentkezett az ún. „kerügmatikus teológia” (az ószövetségi tudományban von
Rad, Westermann, az újszövetségi kutatásban Bultmann műveiben). Ez a nagyhatású és idehaza is jól
ismert módszer a történetkritika és a teológiai in
terpretáció összekapcsolása. Azonban ez a szemlélet
történeti alapon egy központi „témát” keres az Ószö
vetségben ill. az Újszövetségben. A témaválasztás
sokszor önkényes lehet, s az eljárásra a „kánon a ká
nonban” szemlélete jellemző. A kánonkritika nem ar
ra kíváncsi, hogy mi a „kánon a kánonban” , hiszen
bármilyen „mélyfúrással” is azt nevezhetem ki „köz
ponti témának” , „eredeti jelentésnek” , ami nekem
tetszik. A kánonkritikát tehát nem a „mélység” , ha
nem a „magasság” , a végső (művészi?) forma izgatja
illetve az, ahogyan és amiért ez a forma létrejött és
leginkább az a mód, ahogyan ez a miénkké válhat.
Ennek segítségére jöhet a történeti kutatás is, de az
sohasem végcél, hanem csak eszköz.
— A hagyományos történeti kutatásnak minden
erőfeszítése ellenére sem sikerült megvalósítania azt
a célkitűzést, hogy a múlt és a jelen közötti szaka
dékot a „Vergagenwertigung” módszerével áthidalja.
Childs szerint ez azért nem sikerülhetett, mert a tör
téneti módszer nem vette figyelembe a kanonizáció
folyamatát. Ellenkezőleg: az eredeti történeti szituá
ció vagy forma rekonstruálásával „dekanonizálta” az
írást, vagyis éppen azokat a szempontokat vetette el,
amelyek miatt az írások hatottak az olvasókra, a hí
vők közösségére.
Ahogyan a kanonizációs folyamatban aktualizáló
dott az Írás (hiszen a hit szempontjai szerint válasz
tották szét a fontosabb és kevésbé fontosabb íráso
kat), ugyanúgy a kanonizáció szempontjai segítenek
abban, hogy az írások nekünk is újra aktualizálód
janak, hogy a betű ismét lélekké váljon.

Példa a kánon-kritika alkalmazására:
A 8. zsoltár
Mire tanít bennünket a kánonkritika a Szentírás
olvasása és tolmácsolása kapcsán? Mindenek előtt
azt tanítja meg nekünk, hogy az egyes bibliai része
ket a kanonikus Biblia kontextusában, a teljes írás
fényében olvassuk. Az egyes kiragadott idézeteket
helyezzük vissza a szöveg összefüggésébe, az egyes
könyveket pedig a Biblia egészének kanonikus kom
pozíciójában próbáljuk megérteni! Childs módszeré
ben mintha újra a reformáció hermeneutikai alapel
vét hallanánk: „sacra scriptura sui ipsius interpres:
(a Szentírás önmagát magyarázza). Ugyanakkor ez
nem egy dogmatikus fundamentalizmushoz való viszszatérést jelent, hiszen a történetkritika módszereit
eszközként alkalmazhatjuk, amikor a végső kano
nikus forma létrejöttét kutatjuk.
Lássuk a 8. zsoltár kánonkritikai megközelítését:
„Ó Urunk, mi Urunk!
Mily felséges a Te neved az egész földön,
az égen is megmutattad fenséged et!.. .
Ha látom az eget, kezed alkotását,
micsoda a halandó — mondom —, hogy törődsz vele,
és az emberfia, hogy gondod van rá?
Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél,
dicsőséggel, méltósággal koronáztad meg.” (2,4—6)
Először állapítsuk meg a 8. zsoltár műfaját! A te
remtő Istent dicsérő himnuszról van szó, az ember
sajátos, különös státusza is a gondviselő Isten nagy
ságát hirdeti. Ezután két kérdés segíthet bennünket
a „kanonikus jelentés” megállapításában: 1. A kánon
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többi része idézi-e, s ha igen, milyen összefüggésben
ezt a szakaszt? 2. Ugyanez a téma miként jelentke
zik más bibliai szövegekben?
Az első kérdésre azt válaszolhatjuk, hogy a nyol
cadik zsoltárt a Zsidókhoz írt levél második fejezete
idézi:
„Micsoda az ember, hogy gondolsz rá,
vagy az embernek fia, hogy gondod van rá?
Rövid időre kisebbé tetted az angyaloknál,
dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg,
mindent lába alá vetettél.” (6—8)
Azonnal észrevehetjük, hogy a görög szöveg eléggé
szabadon idézi a zsoltárt és nyilvánvaló, hogy az
eredeti szöveget egyértelműen Krisztusra vonatkoz
tatja: „Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél” helyett
ezt olvassuk: „Rövid időre kisebbé tetted az angya
loknál.” Mivel is van itt dolgunk: önkényes átírás
sal, beleolvasással, félreolvasással? Childs rámutat,
hogy nem erről van szó. A Zsidó-levél mintegy „rá
játszik” az eredeti szövegre, s ezáltal új jelentésszin
tet ad a zsoltárnak. Maga a zsoltár, s annak a Zsidólevélben történt idézete egyaránt az ember kitün
tetett nagyságáról szól. A keresztény ember számára
azonban Jézus Krisztus az igazi ember. A levél szer
zője (akárcsak később Luther), a zsoltárokat is így
már magától értetődően krisztocentrikusan olvassa.
Az új üdvtörténeti esemény, a Krisztus-esemény fé
nyében új szemmel, új látással olvassuk a zsoltárt.
Milyen értelmetlen is lenne a Zsidó-levél e passzusát
„dekanonizálni” , s kimutatni, hogy az „eredeti” ér
telem nem is Krisztusról szólt! Egy történetkritikusi
„dekanonizálás” itt „dekrisztianizálást” jelentene! A
Krisztusra, vagy a hívő közösségre való vonatkoztatottság a kanonizációs folyamat, a „resignifikáció” ,
az „appropriáció” lényege. De úgy is mondhatjuk,
ha az Ószövetség felől nézünk az Újszövetségre, hogy
a zsoltárszakasz teljes értelme (ez a sensus plenior)
kérdése csak az Újszövetségben bomlik ki. Krisztus
ismeretében mi már tudjuk, hogy az ember dicsősége,
amiről a zsoltáros szólt, Krisztusban már megvaló
sult, s Krisztus által, Krisztusban élve minden ember
számára valósággá válhat. Ha most a második kér
désre akarunk feleletet adni, akkor azt mondhatjuk,
hogy a nyolcadik zsoltár témáját megtaláljuk a Ge
nezis első lapjain és a Római levélben is. Pál apos
tol gondolatainak ismeretében nem úgy olvassuk a

zsoltárt, mintha az a „természetes ember” dicséreté
ről szólna, hiszen tudjuk, hogy mi a bűn és mit je
lent az, hogy áron vétettünk meg. Csakis azért mond
hatjuk azt, hogy „dicsőséggel és méltósággal” meg
koronázott lény az ember, mert az Istenember ezt a
dicsőséget és méltóságot saját élete árán, a saját di
csősége és méltósága feláldozásával, megvásárolta ne
künk.
A kanonikus olvasás tehát nem szigeteli el a zsol
tárt, hanem egy kis szakaszba integrálja a teljes, ka
nonikus írást, a részben mutatja meg az egészet, a
cseppben a tengert.

(Következik: III. rész. Mi a retorika-kritika?)
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PÁLYÁZAT
Az Evangélikus Sajtóosztály és a Református Sajtóosztály
közös pályázatot ír ki
bibliai tatalmú jelenetek, rövid színdarabok
írására.
Az ünnepkörökhöz (karácsony, húsvét, pünkösd, reformáció)
és egyéb egyházi és gyülekezeti ünnepekhez kapcsolódó pá
lyaművek megírásánál fontos szempont, hogy gyülekezeti
alkalmakon is előadhatók legyenek (pl. gyülekezeti szeretetvendégség, templomi ünnepély, gyermek és ifjúsági alkal
mak stb.)
Kívánatos, hogy a választott témák magyar protestáns ha
gyományokra támaszkodva kerüljenek feldolgozásra.
A beérkező pályamunkákat közös evangélikus-református
bírálóbizottság értékeli és a legjobbnak ítélt művek nyom
tatásban kiadásra kerülnek. Szerzőik az érvényben levő
szerzői jogdíjat kapják pályadíjul. A kéziratokat kérjük a
nyomdai előírásoknak megfelelő formában (30 sor x 60 le
ütés) 2 példányban beküldeni.
A pályaművek beküldési határideje: 1992. augusztus 31.
A pályaműveket jeligésen lehet benyújtani az Evangélikus
Sajtóosztály (1088 Budapest, Puskin u. 12.) vagy a Reformá
tus Sajtóosztály (1146 Budapest, Abonyi u. 21.) címére. Kér
jük, a jeligét használó nevét és címét lezárt borítékban
mellékelni.
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Evangélikusok a nagyvilágban

CSEPREGI BÉLA:

Finn újságban olvastam
— Martti Haapakoski: Elindultam szép hazámból —

„Egy este a Sibelius Akadémia
koncerttermében sok szempont
ból feledhetetlen maradt. Szá
momra ismeretlen magyar éne
kes, Kiss Zoltán, Schubert Téli
utazását adta elő Sole Kallioniemi zongoraművész kíséretével.
Aligha jutottam volna el a kon
certre, ha a zongoraművész nem
biztat rá. Sole Kallioniemi akadé
miai vizsgáimnál nyújtott nagy
segítséget, így kerültem ismeret
ségbe vele.
A zongorista olyan természetes
séggel vezette az énekest az elő
adóhelyre, hogy teljesen eltakar
ta azt a tényt, hogy az ő szeme
kettejükért lát. Amikor a téli útrakelés elkezdődött, minden más
jelentéktelenné vált.
A dalmű kezdete Fremd bin ich
eingezogen. Idegenként érkeztem,
idegenként indulok megint, soha
nem ivódott ezzel a tragikus erő
vel bensőmbe. A rezzenéstelen
légkör változatlanul hatalmában
tartott mindvégig.

programot Kiss Zoltántól, ő töb
bet tud a muzsikáról, mint akár
melyikünk.
Bizonytalankodva nyúltam a
kagyló után, és telefonáltam Kiss
Zoltánnak. Ő szerényen, valójá
ban érdeklődve és barátságosan
faggatott. Amikor az első prog
ramfelvétel elérkezett, a bizony
talankodás ámulatra változott.
Kiss Zoltán órahosszat sorolta az
eseteket, zenetörténeti érdekessé
geket, nagyon jellemző apróságo
kat emlékezetből anélkül, hogy
vakírásos árkusaihoz nyúlt vol
na, bár azok is kezeügyében vol
tak. Előadásából áradt az isme
ret, a humor, a szellemesség és a
tárgy iránti kivételes melegség.
*

Azidőben, az 1960-as évek vé
gén került a kezembe a rádió
hanglemeztárából
egy
lemez,
amelyen ugyanaz a Kiss Zoltán
énekelt honfitársai, Bartók és K o
dály népdalfeldolgozásaiból. A
Schubert-koncert emlékeivel és
egy kicsit atyáskodó érzéssel öszszeállítottam a lemezről egy kis
dalcsokrot, melyet a rádió „zene
délidőben” programja sugárzott
A gyűjtemény első népdala sze
repelt címként: Elindultam szép
hazámból.

Ezzel a hanglemezfelvétellel
több mint hét évre terjedő közös
munka kezdődött. A magyaráza
tokkal, jellemzésekkel, ismeretlen
ségből napvilágra hozott születési
titkokkal fűszerezett programok
hamarosan az idevágó ismeretek
kincstárává nőttek. Kiss Zoltán
hallgatóit a zenevilág központjá
ba vezette az Útikalauz a zené
ben, a Muzsikanaptárban, amikor
havonta társalgóit születésnapok
ról, ünnepekről és az ünnepeltek
élete soha nem hallott vagy el
felejtett alkotó eseteiről, idősza
kairól. Ez alatt az emberileg rö
vidnek tűnő időszak alatt hetven
rádióprogram született, amelyek
között lehetetlen egyet is találni,
amelyik érdekesség vagy szakmai
szint tekintetében
alacsonyabb
lenne a többinél.

Akkoriban
kezdtek
divatba
jönni az egyes darabok eredeté
vel,
történetével,
jellemzőivel
kommentált hanglemezadások. Mi
is, a zenei részleg szerkesztői, el
határoztuk, hogy összerakjuk a
kártyáinkat. Született is egy prog
ramsorozat Felfedezések a lemez
polcról
címen.
Munkatársaim
egyike javasolta: rendelj csak

Pedig Kiss Zoltán ezt a nagyon
igényes kutató munkáját sok fon
tosabb feladata mellett csinálta:
tovább folytatta énekes és ének
tanító munkáját, fordított, csa
ládfőként eleven, barna szemű,
gyermeksereget tartott kordában,
magas fenyőtörzsekből hegyvidék
re illő családiházat épített, és
megszámlálhatatlanul sok magyar

*

vendégének volt figyelmes házi
gazdája.
Tizenöt éve külföldi tanulmányutamon,
ilyenkor
tavasz jöttén
kaptam a hírt: Kiss Zoltán meg
halt. Emlékszem, mennyire való
szerűtlennek tetszett ez a hír:
ilyen bölcs, sokoldalú, még fiatal
és nélkülözhetetlen ember nem
távozhat az életből csak úgy, mint
egy engedély nélkül.
Később feleségétől, Marjattától,
érkezett levél tudósított, hogy ré
gen, lappangva fejlődő rák aratta
váratlan termését. Rövid híradása
ezzel a meglepő, csillogó megálla
pítással végződött: „De az ő szel
lemi öröksége él tovább gyerme
keimben.”
Lelki szemeimmel láttam a sop
roni egyetem teológiai professzo
rának tehetséges, hegedűművész
nek készülő fiát, aki a háború
könyörtelen eseményei között el
veszítette szeme világát és egyik
kezét, s aki a béke jöttén ennek
ellenére se mondott le muzsikusi
álmairól, hanem tovább folytatta
tanulmányait a zene olyan vona
lán, ahol ezek a veszteségek se
jelentettek legyőzhetetlen aka
dályt. A Liszt Ferenc Zeneakadé
mia két záróéve után Északra uta
zott ösztöndíjasként. Finnország
ban állapodott meg. Családot ala
pított, s már a fentebb ismerte
tett rádiós pályája kezdete előtt
állampolgárságot kapott.
Rövidre szabott emberöltő alatt
Kiss Zoltán hazánk kulturális
életében mély nyomokat hagyott.
Ez alatt a rövid idő alaít koncert
látogatók százai és rádióhallgatók
ezrei élhették át a közép-európai
műveltség, az ősi zenekultúra, a
táglátókörűség és a tudás lehető
ségei gazdagságát. Ez az örökség
él kitörölhetetlenül a finnek szel
lemiségében felismerten vagy öntudatlanul.”
Kotimaa 1992. március 20.
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ELŐADÁS A KDNP KONGRESSZUSÁN
Dr. Surján László miniszter úr a Kereszténydemokrata Néppárt elnöksége nevében egy római katolikus és egy protestáns teoló
gust, nem párttagot kért lel, hogy a keresztények felelősségéről szóljanak a mai társadalom életében. Az előbbi előadó Dr. Jele
níts István piarista tartományfőnök volt, az utóbbi Dr. Hafenscher Károly, lapunk főszerkesztője. Az előadás Gödöllőn hangzott
el a KDNP kongresszusának első délutánján 1992. április 24-én. Az evangélikus előadás rövidített szövegét itt közöljük.

Köszönöm a megtisztelő, megelőlegezett bizalmat, a
felkérést a protestánsok hangjának megszólaltatására.
Mondandóm: A keresztények felelőssége a mai ma
gyar társadalomban 10 pontban foglaltam össze.
1. Magyarországon jelen vannak a protestánsok is.
Ezért egyértelmű, hogy az Önök pártjában a keresz
tény szó nem jelent egyszerűen római katolikust. Bár
különösen az utóbi években, nem utolsó sorban a II.
Vatikáni Zsinat hatására minden szinten javult a vi
szony a római katolicizmus és a protestáns egyházak
között, mégis természetesen külön színt képviselnek
a Reformáció egyházai. A 2/3-os— 1/3-os arányt tu
datosan ismernünk kell, ha magyarországi kereszté
nyekről beszélünk. Mind nemzetünk kultúrájában,
morális arculatának kialakításában, mind társadal
munk építésében nem hanyagolható el a magyar pro
testánsok szerepe. Ez nemcsak puszta jelenlétet, ha
nem cselekvő részvételt, aktív participációt jelent.
Nyilván az Önök pártja sem mondhat le a magyarországi protestánsok hozzájárulásáról. . .
2. Noha legjobb ismereteim szerint a római katoli
kus egyház sem egységes tanításbeli hangsúlyaiban
és életgyakorlatában, a protestantizmuson belül még
árnyaltabb a helyzet. Mindenben egységes protestan
tizmusról beszélni ma naivság volna. Amint római
katolikusok között sok különbség lehetséges és van,
akár a II. Vatikáni Zsinat hatásának megítélésében,
akár a mai magyar politikai, gazdasági, kulturális
helyzet megítélésében, ugyanígy a protestantizmuson
belül is többféle irányzatról, trendről, tendenciáról
beszélhetünk. Mégis a kereszténység e két nagy ágá
ban ma is vannak olyan maradandó értékek, ame
lyek segíthetik társadalmunkat a megújulás folyama
tában, népünk szellemi, erkölcsi gazdagításában, egy
tisztább, felelősségteljes életfolytatás kialakításában.
3. Bár a protestantizmus nem tud felmutatni olyan
20. századi dokumentumokat, mint a római egyház —
gondolok elsősorban a II. Vatikáni Zsinat dekrétu
maira és a mai társadalmi kérdésekkel is foglalkozó
pápai enciklikákra — ez semmiképpen sem jelenti,
hogy nekünk utoljára a 16. században volt aktuális
mondanivalónk. Mi is a 20. század utolsó évtizedében
élünk, a 21. század előszobájában és hitünk és ke
resztény erkölcsünk releváns, a kornak megfelelő mó
don jut kifejezésre szóban és tettben egyaránt. Világszervezteink nagygyűlései és a Magyarországon tar
tott európai és más nemzetközi protestáns gyűlések,
ezek üzenetei ékesen bizonyítják ezt.
4. Az eddigiekből az tűnhetett ki, hogy az előadó
inkább elhatárolni akarja magát, mint befogadni má
sokat — ennek ellenkezője igaz! A keresztény köze
ledésnek nemcsak barátja, de munkálója is vagyok
— erőm szerint a legkülönbözőbb szinten. Éppen
ezért hangsúlyozom, hogy fontosabb az, ami összeköt
római katolikusokat és protestánsokat, mint, ami el
választ: az első 1500 éves múlt, a Szentírás haszná
lata, a Szentháromsághit, Jézus Krisztus megváltói
szolgálata, közös istentiszteleti szövegeink: Miatyánk,
Credo... Protestánsok között pedig ma is érvényes a
négy alapelv egyezése: a Sola Scriptura, (egyedül a
Szentírás), a Sola gratia (egyedül kegyelemből válunk
igaz emberekké), a sola fide (egyedül hitből érthetjük
Isten útjait) és legfőbbképpen a Solus Christus (egye
dül Jézus Krisztus a mi Urunk).
5. Szociális, társadalmi téren is van mondanivalónk
és jellegzetes keresztény életvitelünk. Nem vagyunk
egyszerűen a társadalom tükörképe. Nem is csak kri
tikánk van — noha az építő kritikára nagy szükség
lehet, hanem cselekvő módon, segítően és felelősen
vesznek részt protestáns felekezeteink tagjai a mai
élet alakításában.
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6. Nem vonulunk ki tehát, szent exodussal a mai
bonyolult társadalmi életből, hanem sóként, kovász
kén ét igyekszünk szolgálni... Nem az a feladatunk,

hogy mi alkossuk meg a tökéletes társadalmat (societ
perfectat), vagy egy ún. kontraszt társadalomként
mindenképpen mindannak az ellentéte legyünk, ami
a kereszténységen kívül élők társadalmában folyik.
Kizárás, kirekesztés nélkül em berekkel együtt akar
juk megvalósítani a megújulást.
7. Nem feledhetjük, hogy maga a protestáns szó is
eredetileg pozitív m egjelölés v o lt: pro-testálás vala
miért, valami érdekében tanúskodás. Már a speyeri
birodalmi gyűlésen (1529) ilyen értelemben és nem
csupán a tiltakozás értelmében használták először ezt
a kifejezést. A protestáns életfolytatásra is jellemző,
hogy nem contraexisztencia, nem is csupán coexisztencia akar lenni, hanem proexisztencia.
8. Tartalmilag és a gyakorlatban mit jelen t ez?

a.
) pásztori magatartást. Annak ellenkezőjét, amit
kaini magatartásnak szoktunk nevezni. Kain pimasz
kérdése ez volt: Avagy őrizője vagyok az én atyám
fiának? A válasz egyértelmű igen. Jézus követője ilyen
másokat őrző pásztortípusú ember. Jézus maga is
„másokért élő emberként” járt közöttünk — a mán
fór others. Nem volt idegen tőle semmi, ami emberi
és nemcsak a szívére, de a vállára is vette az embe
rek bűneit, bajait.
b.
) A protestáns ember felelős embernek tudja ma
gát, aki Isten előtt felelős tetteiért, gondolataiért, érzelmeiérét, magatartásáért.
c.
) A protestáns ember megbecsüli a tiszta em beri
szót, hiszen Isten szava is erre kötelezi.
d.
) Tradicionális keresztény értékek hordozói va
gyunk mi is: a hit, a remény, a szeretet — ilyen ér
tékek. Mi ajándékoknak nevezzük, amivel Isten gaz
dagítja életünket. A bizodalmas hit... az egységet
munkáló szeretet... és a nehéz helyzetben is egyértel
mű reménység. Ezek nem muzeális értékek, hanem
életformáló mai erők.
e.
) A protestáns keresztények mindig kultúrát sze
rető emberek voltak: költőink, íróink, művészeink,
iskoláink mind ezt tanúsítják.
f.
) Anyagiak dolgában hű sáfárok akarnak lenni a
protestánsok, akik a napi kenyeret Istentől kérik
ugyan, de hűségesen dolgoznak (gondoljunk a ún.
protestáns országok munkamoráljára) és tiszteletben
tartják a másik ember és a „köz” tulajdonát.
g.
) Családszerető emberek a protestánsok. Nálunk
a papcsaládok és hívő népünk családi élete mindig a
bizonyságtevés, a hiteles tanítványság megnyilvánu
lása volt. Az iskola mellett a családban folyt a kö
vetkező nemzedék nevelése. Ideális kép? Túlságosan
szép, hogy igaz lehessen? — Nem hiszem...
9. A magyar protestánsok éppen kisebbségi helyze
tüknél fogva sok-sok kapcsolatot tartanak fenn ha
tárainkon túlélő hittestvéreinkkel és ez megóv min
denfajta provinciális látástól és arra képesít, hogy
akár európai, akár globális távlatokban gondolkod
junk. Az ún. klasszikus protestantizmusban az angol
szász, svájci, holland kapcsolatok (református egyhá
zakra gondolok) éppen olyan fontosak, mint a né
met, skandináv, finn kapcsolatok (ev. egyház).
10. A m ikor a keresztén yek felelősségéről beszélünk a
mai magyar társadalomban, mindezt nem magas szó

székről, vagy magas lóról mondjuk, kitanítva máso
kat ,hanem egyszerűen annak tudatában, hogy a mai
Magyarországnak, ennek a sokarcú és sokharcú or
szágnak és keserves sorsú, de most szabad népének
szüksége van arra, amit mi is hozzájárulásként fel
ajánlhatunk. Bizonyára az Önök pártja is szívesen
fogadja ezt a fajta ajánlatot...

Kitekintés a z ökum ené világába
Az európai
protestáns nagygyűlés
széles körű
nemzetközi visszhangja
Kétszáz hivatalos dele
gátus tanácskozott Buda
pesten Európa nyolc pro
testáns egyházából, már
cius utolsó hetében. Szá
mos nemzetközi egyházi
szervezet, a Vatikán, a
Konstantinápolyi
Orto
dox Patriarchátus, vala
mint az Európai Állam
közösség is megfigyelők
kel képviseltették magu
kat ezen az egyedülálló
történelmi eseményen. A
reformáció
egyházai
ugyanis 475 év óta nem
tartottak még ilyen, egész
Európát átfogó külön ta
nácskozást egységük és
Európa egysége keresésé
nek, erősítésének céljá
val. Budapest neve ezzel
valóban újra bekerült
Európa egyháztörténeté
be.
A Nagygyűlés ünnepé
lyes megnyitásáról, az öt
napos tanácskozás tartal
máról, a Sportcsarnokban
tartott nagyszerű záróün
nepségről és a nemzetkö
zi
tanácskozásnak
az
európai egyházakhoz in
tézett Üzenetéről beszá
moltak hazai egyházi lap
jaink, részletesen tudósít
a Lelkipásztor is. A kö
vetkezőkben az európai
egyházi nagygyűlés nem
zetközi visszhangjáról kí
vánunk sűrített összefog
lalást adni. A külföldi
egyházi sajtó és a tömeg
kommunikáció képviselőd
nagy számmal voltak je
len a minden nap meg
tartott nemzetközi sajtókonferenciákon. A LVSZ
német és angol egyházi
sajtószolgálata, a német
protestáns sajtószolgálat
vezető képviselői (epd),
más külföldi médiastú
diókkal együtt folyama
tosan, részletesen tudósí
tottak az eseményekről.
A svájci Reformiertes Fó
rum négyoldalas képes
beszámolót közölt Buda
pestről. Sok televíziós és
rádióriport is készült.

EGYHÁZI VILÁGHÍRADÓ
1992. március
Két egyedülálló, egyháztörténeti jelentőségű esemény
emelkedik ki az európai egyházi sajtó és média első
tavaszi híreiben.
Budapesten 80 európai protestáns, reformációi gyöke
rű egyház 200 delegátusa részvételével és a nemzet
közi egyházi sajtó nagy érdeklődése közepette tartot
ták meg az első Európai Protestáns Nagygyűlést. Ez
volt a reformáció kezdete óta az első, ilyen széles kö
rű protestáns tanácskozás, amely várhatóan új kez
detet jelent az európai keresztyén egyházak életében is.
A másik rendkívüli hír — már április elején — azt
közölte, hogy a metodista és anglikán egyházak után
megválasztották az első evangélikus női püspököt Né
metországban. A Lutheránus Világszövetség is, az
Egyházak Világtanácsa is nagy örömmel köszöntötték
a nők egyházi szolgálatának ezt a legújabb elismeré
sét. Kétségtelen, hogy a nők lelkészi és püspöki szol
gálata nem kis kihívást jelent a római katolikus és
az ortodox egyházak számára.
Nincs már semmilyen akadálya a 109 európai egyház
(Európai Egyházak Konferenciája) szeptemberi prágai
nagygyűlésének. Beszámolunk Németország, Skandi
návia, Közép- és Kelet-Európa, valamint Afrika né
hány jelentős egyházi eseményéről, és kegyelettel
megemlékezünk három nagy halottunkról a tágabb
magyar és a világméretű evangélikus egyházi közös
ségben.

Kiemeli a nemzetközi
sajtó, hogy bár előzőleg
voltak félelmek — főleg
az anglikán és északi
evangélikus egyházak ré
széről — attól, hogy egy
új „európai protestáns
tömb” megjelenése aka
dály lehet az ökumenikus
közeledésben
kontinen
sünkön, a nagygyűlésnek
sikerült eloszlatnia ezeket
a
félelmeket.
Martin
Kruse berlini evangélikus
püspök, Peter Beier rajnavidéki egyházi elnök,
Lukas
Vischer
ismert
svájci ökumenikus pro
fesszor és sokan mások
nyilvánvalóvá tették: a
nagygyűlés célja éppen
ellenkezőleg a nagyon
megosztott protestantiz
mus belső egysége és ez
zel a római katolikus és
ortodox egyházak hangja
mellett egy közös protes
táns hang megszólaltatá
sa volt mind a keresztyénség egysége, mind
Európa egysége érdeké
ben. Érdekes képpel, de

nagyon találóan mondta
Peter Beier egyházi el
nök : mi nem akarunk
„Európa szíve” lenni; de
azt sem fogadhatjuk el,
hogy Európa két tüdő
szárnnyal — a katoliciz
mus és az ortodoxia tüde
jével — lélegzik, mint a
pápa mondotta; a refor
máció egyházai legalább
is egy „harmadik, fontos
tüdőszárny”
kívánnak
lenni Európa testében. A
budapesti
nagygyűlés
ezért nem alakított új,
külön protestáns egyházszervezetet
Európában,
amilyennel mind a római
katolikusok, mind az or
todoxok
rendelkeznek;
hanem segíteni kívánja
az eddigi, meglevő öku
menikus (Európai Egyhá
zak Konferenciája)
és
konfesszionális
(LVSZ,
RVSZ stb.) szervezetek
munkáját. De folytatni
kívánja, amit megkezdett
Budapesten. Európa re
formációi gyökerű egy
házai ezután nagyobb

egységben,
egymással
többször tanácskozva, kö
zös erőfeszítéssel kíván
nak részt
venni az új
Európa és az európai egy
házak ökumenikus egy
sége erősítésében.
Erős visszhangja volt a
nemzetközi egyházi sajtó
ban annak a dinamizmus
nak, amellyel a nagy
gyűlés a rövid előkészü
leti félév ellenére olyan
sokszínűen és behatóan
vitatta meg az egyházak
fontos szerepét Európa
jövőjében, a reformáció
lelki és szellemi öröksé
gének
nélkülözhetetlen
voltát az új Európában.
Igen eleven vitákat foly
tattak hat szekcióban és
a plénumban az egyház
és állam, az egyház és a
politikai-gazdasági
élet,
az egyház és a demokrá
cia, az emberi jogok —
benne különösen is a val
lásszabadság, valamint a
vallási-nemzeti kisebbsé
gek jogai — mai európai
kérdéseiről. Jelentős sze
repet kapott a témák kö
zött az egyházak és ke
resztyének ökológiai fele
lőssége, Európa gazdag és
szegény országainak az
egymásért való felelőssé
ge és Európa nyitottsága,
elkötelezettsége a szegény
„kétharmad-világ” iránt.
Néhány jellegzetes saj
tócím a külföldi beszá
molók éléről: A sokszínű
egység keresése — Pro
testánsok „paprikával” —
Két szellemiség (Nyugat
és Kelet) ütközése — Lu
ther örökösei megmozdul
nak — A keresztyének
erőteljesebb
szerepet
akarnak vállalni Európá
ban — Kelet-Európa egy
házai a múlttal való
számvetést kívánnak, de
bosszúállás nélkül — Tő
kés püspök a kisebbségek
védelmét követeli Romá
niában — Európa egyhá
zai az ökumenizmus és a
misszió kiépítéséért —■
Amszterdami közgazdász
új
életstílust
követel
Európában — Beier egy
házelnök az európai egy
házak anyagi bevételei
nek igazságosabb elosztá
sáért stb.
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Aki részt vehetett eb
ben a valóban dinamikus
és sokszínű európai egy
házi tanácskozásban, és
figyelemmel kísérhette a
látások, nézetek és ta
pasztalatok eleven vitáját,
az meglepő és alapvető
egységet tapasztalhatott a
felvetett sok kérdésben.
Csak néhány példát em
lítünk, amelyekre a sajtó
tudósítások is felfigyel
tek. Bizonyos ellentét volt
a hit és értelem viszonya,
és az európai felvilágoso
dás megítélése kérdésé
ben. De közös volt az a
meggyőződés, hogy a re
formáció
egyházainak
ökumenikus feladata a
hit és értelem közös
használatának és a kriti
kai teológiai gondolkodás
nak a megőrzése, megbe
csülése (Jüngel profeszszor). Közös meggyőző
dés volt, hogy a reformá
ció maradandó ajándéka
Európa számára a szemé
lyes lelkiismereti szabad
ság (a „keresztyén ember
szabadsága” ). Közös né
zet volt, hogy a reformá
ció egyházai — más egy
házaktól különbözően —
nem próbálják visszasze
rezni az egyház világot
irányító szerepét, befolyá
sát Európa politikai, tár
sadalmi és gazdasági éle
tében. Nem tartják lehet
ségesnek egy külön, ke
resztyén „harmadik mo
dell” létrehozását a gaz
dasági életben, a kapita
lizmus és a csődöt vallott
szocializmus
modelljei
mellett. Hanem Isten igé
jéhez kötött értelemmel,
éber és felelős lelkiisme
rettel kívánnak őrködni
az igazságosság és a szere
tet érvényesítésén minden
időben, a konkrét politi
kai, társadalmi és gazda
sági életben! Szemben
állnak minden
„eurocentrizmussal” a szegény
kétharmad-világ rovásá
ra; de ugyanígy küzdeni
kívánnak Európán belül
is a gazdag és szegény or
szágok közötti „új vasfüg
göny” ellen. Nagy szere
pet játszott a budapesti
nagygyűlés
programjá
ban, hogy erős és gazdag
nyugati protestáns egyhá
zak segítsék szegény és
kisebbségi testvéregyhá
zaik megerősödését tragi
kus, nehéz közelmúltjuk
ínségeiből.
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Álljon itt végül néhány
mondat Jacques Delors,
az Európai Közösség Bi
zottságának elnöke leve
léből a budapesti protes
táns delegátusokhoz. Fel
hívja őket, legyenek szoli
dárisak, segítsék KeletEurópát. És ne legyen
köztük és a világ szegény
népei között sem valami
féle „jerikói fal” ! Az
Európai Közösség államai
— írja Delors elnök — a
protestáns
egyházaktól
„etikai eligazítást várnak
az Európa-ház felépítésé
ben” .
Itt csak az első nemzet
közi visszhangokról pró
báltunk beszámolni. Úgy
tűnik,
„Budapest
’92”
nagy követ dobott sok
európai egyház állóvizébe,
s ennek a hullámverése
tovább folytatódik majd.

közös kezdeményezésére
a két egyház magasszintű
delegációi Genfben ta
nácskoztak a két egyház
közti súlyos feszültség
feloldásáról. A delegációk
elnökei Cassidy bíboros
és Kyrill metropolita vol
tak. Az ortodox szóvivő
szerint már a találkozás
ténye is „nagy áttörés” ,
de még további haladásra
van szükség. A két nagy
egyház közötti fő vitaté
ma a Róma egyházi fenn
hatósága alatt álló görög
katolikusok
szabadsága,
akiket előzőleg erőszak
kal olvasztottak be Orosz
országban, Ukrajnában és
más kelet-európai orszá
gokban is az ortodox egy
házba.

Lutheránus
Világszövetség

A legújabb hírek sze
rint nincs akadálya an
nak, hogy szeptemberben
Prágában mégis megtart
sák az EEK soron követ
kező, 10. nagygyűlését.
Időközben a tagegyházak
tól megérkezett a szüksé
ges anyagi támogatás a
nagygyűlés költségeire és
a kelet-európai delegátu
sok kiadásainak fedezé
sére.

Széles körű érdeklődést
keltő teológiai tanácsko
zást tartott március ele
jén Rómában a Lutherá
nus Világszövetség. Té
mája ez volt: „Igazságos
Európa” . A kapitalizmus
és a szocializmus válasz
falának leomlása után
van-e remény egy új és
igazságos Európa felépí
tésére egész kontinensün
kön? A konzultáció első
sorban a „szociális piacgazdaság” és a neolibe
rális „szabad piacgazda
ság” közti különbségek
kel foglalkozott. A meg
hívott tudományos, gaz
dasági és teológiai szakér
tők legfontosabb felisme
rése
volt:
ellentétben
Adam Smith elméletével,
az egyéni érdekek szabad
küzdelme
egymagában,
gazdasági, szociális, er
kölcsi
kontroll
nélkül
nem hozza létre a „köz
jót” . Az egymással küzdő
„egoizmusok” harca ma
gában nem lehet egy
igazságos és a gyengék
javát is figyelembe vevő
szocio-ökonómiai
rend
alapja. A konferencia tel
jes, gazdag anyaga a
Svéd Egyház támogatásá
val a közeljövőben angol
nyelven jelenik meg.
Egyházak Világtanácsa
A pápa és a moszkvai
orosz ortodox pátriárka

Európai egyházak
konferenciája

*
Az európai egyházak
szervezete már két évti
zeddel ezelőtt jelentős
szerepet
játszott
az
Európai Együttműködési
Értekezlet (EEÉ) és a
Helsinki Egyezmény lét
rehozásában.
Konferen
ciák egész sorát rendezte
az egyházak feladatairól
az
európai
országok
együttműködésének főleg
emberi jogi vonatkozásai
kérdéseiben. 1987 óta az
EEK egyházi megfigyelői
is részt vesznek a Helsin
ki Egyezmény európai—
észak-amerikai tagorszá
gainak minden tanácsko
zásán. Így jelen voltak
az EEÉ márciusban Hel
sinkiben
megrendezett
legújabb
tanácskozáséin
is.
Németország
Egyháztörténelmi ese
mény színhelye volt az
Észak-Elbai Evangélikus
Tartományi Egyház ham
burgi kerületi zsinata áp

rilis első napjaiban. Itt
választották meg a világ
első evangélikus női püs
pökét, Maria Jepsen kV
késznő személyében. Az
elmúlt évben már több
alkalommal is volt női
jelölt
Németországban
evangélikus püspöki tiszt
ségre. Maria Jepsen az
első evangélikus nő, akit
nagy többséggel választottak meg magas egyházi
hivatalába.
Az új evangélikus püspöknő előzőleg gyülekezeti lelkész volt, majd
1990 óta „prépost” — 40
lelkész és lelkésznő veze
tője — Schleswig-Holstein tartományban. Fér
je is lelkész. Most csak
nem egymillió evangéli
kus püspöke lett, Peter
Krusche hamburgi püs
pök utódaként.
A Lutheránus Világszövetség, az Egyházak
Világtanácsa, a Német
Protestáns Egyházszövet
ség (EKD) és számos egyházi vezető köszöntötte
az Észak-Elbai Egyház
„történelmi döntését” . Az
Egyházak Világtanácsának közlése szerint Maria Jepsen az első női
püspök a történelmi reformáció egyházaiban, de
az ötödik püspöknő a
protestáns egyházakban.
Az USA Metodista Egy
háza 1980-ban választott
először
női
püspököt
Matthews asszony szemé
lyében. 1984-ben Kelly
asszony, fekete lelkésznő,
ugyancsak az USA Meto
dista Egyházában lett
püspöknő. Az észak-ame
rikai Anglikán (Episzkopális) Egyház első női
püspöke Barbara Harris
lelkészhő volt. Az EVT
közlése szerint ezen kí
vül még Új-Zélandon vá
lasztottak meg lelkésznőt
a püspöki tisztségre. A
római katolikus és az or
todox egyházak teológiai
és az egyház kétezer éves
tradíciójára hivatkozó ér
vekkel utasítják el a nők
ordinációját a papi és a
püspöki hivatalra. NagyBritannia anglikán egy
házában jelenleg igen éles
vita folyik ebben a kér
désben, felidézve a sza
kadás veszélyét is ebben
az egyházban.

A
százhatvan
éves
Gusztáv Adolf Egyesület
(GAW) eddigi legszéle
sebb körű konferenciáját
rendezte meg Hofgeismarban Kelet- és DélEurópa, valamint LatinAmerika kisebbségi pro
testáns egyházai számára.
Ez a német egyházi se
gélyszervezet
évenként
kereken 6 millió márkát
juttat 25 országban a sú
lyos anyagi helyzetben
élő evangélikus és refor
mátus kisebbségi egyhá
zaknak, épületeik renová
lására, lelkészeik fizetésé
re és diakóniai munká
jukra.
*

A Mecklenburgi Evan
gélikus Tartományi Egy
ház 400 ezer hívővel a
harmadik
kelet-német
evangélikus
egyházként
csatlakozott most a Né
met Evangélikus Egyház
szövetséghez
(VELKD).
Előzőleg a szász és a thüringiai, volt NDK-tartományi egyházak állítot
ták helyre a német evan
gélikus egységet a több
évtizedes kényszerű szét
válás után. Ezzel újra
teljessé vált a német lu
theri-evangélikus
tarto
mányi egyházak szoro
sabb szövetsége az Evangelische
Kirche
in
Deutschland (EKD) átfo
gó szervezetén belül.
*

George Carey canterbury anglikán érsek már
ciusban hivatalos látoga
tást tett a Német Protes
táns
Egyházszövetség
(EKD) hannoveri köz
pontjában. Útja során
felkeresi a szász és a
württembergi tartományi
egyházakat is. A két nagy
egyház az elmúlt évben
a „Meisseni Nyilatkozat
ban” kötelezte el magát
további lépésekre az egy
házak „látható egységé
nek” útján.
*
Legutóbb beszámoltunk
az Eugen Drewermann
német katolikus teológus,
író és pszichoterapeuta
körüli éles vitáról. Johannes Degenhardt paderborni érsek, egyházi
felettese,
Drewermannt
nézetei miatt igehirdetési
és tanítási
tilalom alá

helyezte.
Drewermann
most levelet intézett az
érsekhez, mely szerint le
mond papi hivatásáról,
ha a hivatalos egyház
nem vonja vissza a tilal
mat. Az érsek válaszleve
lében sajnálattal vette
tudomásul, hogy Drewer
mann nem hajlandó viszszavonni vitatott nézeteit
és megvonta tőle a papi
tevékenység gyakorlásá
nak jogát. Drewermann
kijelentette: továbbra is
az evangéliumot kívánja
hirdetni, de nem tudja
elfogadni, hogy választa
nia kell „az egyházhoz
való hűség és az ember
hez való hűség között” .
Skandinávia
A Svéd (Evangélikus)
Egyháznak nagyobb fi
gyelmet kell fordítania
Európa gyors változásaira
és főleg a vallásosabb ke
leti felére, a Baltikumra,
Oroszországra és Len
gyelországra — mondta
Jónás Jonson, Strangnes
püspöke. „Sokáig csak a
harmadik világra figyel
tünk és Európa egészét
elvesztettük a szemünk
elől” — mondta. Ez az új
irány a Svéd Egyház szo
rosabb ökumenikus kap
csolatait is megköveteli,
főleg a Baltikum egyhá
zaival, az eddigi meglehe
tős svéd ökumenikus el
szigeteltség helyett.
A
Dán
Egyházban
Margit
királynő
jóvá
hagyta egy új, teljes bib
liafordítás kiadását. Két
száznegyven év óta ez
lesz a teljes Biblia első
új fordítása dán nyelven.
Az új fordítású Biblia
nyolc különböző kiadás
ban, ez év őszén jelenik
meg és kerül általános
egyházi használatba.

Cseh—Szlovák
Köztársaság
Kétszáz év után újra
megnyitották Jan Húsz
cseh reformátor kápolná
ját Prágában. ,Jílusz szó
széke minden keresztyén
egyház igehirdetőinek a
rendelkezésére áll”
—
hangzott el a Cseh Test
vérek Egyháza szóvivője
részéről
az
újságírók
előtt.

Nagy
ünnepségekkel
emlékeztek meg a köztár
saságban Jan Amos Komensky (Comenius) szü
letésének 400 éves évfor
dulójáról.
Milán Opocensky, a Református Vi
lágszövetség
főtitkára,
előadást tartott az Euró
pai Protestáns Nagygyű
lésen, Budapesten Come
nius főleg pedagógiai vo
natkozású
életművéről,
amely egész Európára
kiterjedt. Tanított, isko
lákat szervezett, híres
pedagógiai munkákat írt,
többek között Rákóczi fe
jedelem meghívására Sá
rospatakon is járt. Come
nius egy világzsinat öszszehívását is javasolta
politikusok, teológusok és
tudósok
részvételével,
többek között a világ
anyagi javainak igazságos
elosztására és a reformá
ció „teljes befejezésére” .
Az „ecclesia semper reformanda” Comenius ma
radandó szellemi öröksé
ge.

zött. A feszültség oka:
Shenuda egyiptomi kopt
ortodox pátriárka elis
merte az Etiópiától kü
lönvált Eritrea Ortodox
Egyházának függetlensé
gét. Az Afrikai Egyházak
Szervezete
közvetíteni
próbál két tagegyháza kö
zött.
Malawi Köztársaságban
— ahol a 9 milliós lakos
ság háromnegyed része
keresztyén — a kormány
zat halálra ítélt nyolc ró
mai katolikus püspököt.
A püspökök böjti pász
torlevelükben vallási és
politikai szabadságot kö
veteltek az országban és
éles kritikát gyakoroltak
a kormányzat emberi jo 
gokat sértő intézkedésein.
Az USA római katolikus
püspöki konferenciája az
amerikai kormány közbe
lépését kérte a halálra
ítélt püspökök megmen
tése érdekében.

Független Államok
Közössége

Johannes Hanselmann
bajor evangélikus püspök
(München) most töltötte
be 65. életévét. Németor
szágban egyházi és állami
vezetők
köszöntötték.
Tisztségét 1975 óta tölti
be, három éven át (1987
— 1990) elnöke volt a Lu
theránus Világszövetség
nek is. Mindig „a közép
püspöke” kívánt lenni —
mondta. Európa egyhá
zainak azon kell fáradoz
niuk, hogy az ne csak
politikai és gazdasági kö
zösség, hanem erkölcsi ér
tékek közössége is le
gyen.

A szétesett Szovjetunió
területén gyökeresen új
helyzetbe került a 2,5
millió régen betelepült
német között élő, csak
nem fél millió hívőt
számláló
evangélikus
egyház. Ez a világ talán
legnagyobb
diaszpóra
egyháza, a Baltikumtól
Vlagyivosztokig. A Szov
jetunió felbomlása után
ez az egyház új nevet
vett fel: „Német Evan
gélikus-Lutheri Egyház a
Kelet köztársaságaiban” .
Gyülekezetei főleg Ka
zahsztánban, Szibéria tá
voli területein és Ukraj
nában élnek.
Legfőbb
gondjuk a kevés lelkész
és a nagy szétszórtság, a
szegénység.
Legújabban
külön ukrajnai és szibé
riai egyházkerületek ala
kultak, és további egysé
gek megalakulása is fo
lyamatban van. A nyár
ra összehívták az európai
—ázsiai diaszpóra-egyház
területi vezetőinek ta
nácskozását.
Afrika
Komoly feszültség ala
kult ki Etiópia és Egyip
tom ortodox egyházai kö

Személyi hírek

Christian Zippert marburgi prépostot választot
ták meg Jung püspök ha
lála
után
KurhessenWaldeck
Evangélikus
Tartományi Egyház új
püspökévé. A püspök fő
programja: az evangéli
kus istentisztelet és li
turgia megújítása. Régóta
munkálkodik
Németor
szágban ezen a területen.
Kettős súlyos veszteség
érte az Amerikai Magyar
Evangélikus Konferencia
gyülekezeteit. Egy hóna
pon belül először Markovits Pál lelkész halt meg,
aki 1940 óta, nyugdíjba
vonulásáig példaadó hű
séggel végezte szolgálatát
és segítette a magyar me-
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nekülteket több gyüleke
zetben, a legtovább Pittsburgben
(1946— 1970).
Nem sokkal később ér
kezett Buthi Dénes buffalói esperes halálhíre.
Még az elmúlt évben is,
77 évesen, betegen, de
fáradhatatlan
hűséggel
végezte a kanadai határ
közelében élő kis magyar
gyülekezete pásztorlását.
Róla is külön törté

nik majd megemlékezés.
Életük példaadása, ál
dott, hűséges szolgálatuk
maradjon meg emlékeze
tünkben !
Ugyancsak sokan is
merték és szerették egy
házunkban D. Paul Hansen dán lelkészt, Teoló
giai Akadémiánk tiszte
letbeli doktorát, aki 72
éves korában tért haza
Urához.
Paul
Hansen

1959-ben lett a Lutherá
nus Világszövetségben a
kelet-európai kisebbségi
egyházak referense, 1970
és 1980 között pedig a
LVSZ
Európa-titkára.
Kevesen ismerték úgy a
nehéz helyzetben élő ke
let-európai
kisebbségi
egyházakat, mint ő. Fá
radhatatlanul
látogatta
őket és segített nekik
mindenben, amit csak te

hetett. Ő jutott el először
Genfből a Szibériában
élő német szórványegy
ház gyülekezeteibe is, és
segítette önálló egyházzá
szervezkedésüket. Egyhá
zunkért nagyon sokat
tett, hazánkat és Erdélyt
különösen is szerette ha
láláig. Temetése április
3-án volt. Emlékezetét
hálás szívvel megőrizzük.
D. dr. Nagy Gyula

DR. BERKI FERlZ:

Az orthodox egyház problémái napjainkban
Aligha van manapság olyan keresztény egyház,
amelynek ne volnának megoldást igénylő gondjai.
Természetesen, nem kivétel ez alól az orthodox egy
ház sem. Ami ennek a rövid ismertetésnek a megírá
sát indokolja, részben az, hogy hazánkban az ortho
dox egyház és annak belső élete kevéssé ismert (jól
lehet, a keresztény ökumené sajtója nem hagyja fi
gyelmen kívül), részben pedig hogy aktuális problé
mái tartalmilag különböznek a többi keresztény egy
házat első renden foglalkoztató kérdésektől. Így pl.
nem létezik az orthodox egyházban az antiszemitiz
mus vagy az ún. kisközösségek problémája, és keve
set hallani az abortusz világszerte tárgyalt ügyéről.
Az orthodox egyházat sokkal nagyobb és súlyosabb
kérdések foglalkoztatják, amelyek részben a törté
nelmi múltból erednek, részben pedig a napjainkban
zajló világesemények következményei. Van köztük
olyan is, amely mindkét adottságot magában hor
dozza. Más szemszögből tekintve, az orthodoxia mai
problémái részben endogén természetűek, részben
pedig külső indíttatásúak. Mindezekből most csupán
négy kérdést kívánunk érinteni, azt is a teljesség
igénye nélkül.

pöknek legyen joghatósága mindezek fölött, mivel a
római püspöknél is szokásos ez. Hasonlóképpen Antióchiában és más eparchiákban is őriztessenek meg
az e lő jo g o k ...” Megerősíti ezt a szabályt a 381. évi
konstantinápolyi II. egyetemes zsinat 2. kánonja is
azzal a rendelkezésével, hogy „az alexandriai püspök
csak az egyiptomiakról gondoskodjék, a Kelet püspö
kei pedig csak a Keletet kormányozzák, megőriztet
vén az Antióchiai Egyháznak a nikeai kánonokban
foglalt előjogai; és az ázsiai tartomány püspökei csak
az ázsiai tartományt igazgassák, és a pontusziak csak
a pontuszit, és a thrákiaiak csak a thrákiaiakról gon
doskodjanak . . . ” Ekkor már fennállt a kelet-római
birodalom új fővárosa is, amelynek püspökéről
ugyanannak a zsinatnak a 3. kánonja egyelőre csak
ezt határozza: „Konstantinápoly püspökéé legyen a
tiszteletbeli elsőség Róma püspöke után, mivel az
(ti. Konstantinápoly): Új Róma.”
Minthogy Keleten valamely püspöki székhely ká
noni és egyházpolitikai súlya és helye a világ-hierar
chiában a székhely politikai és államigazgatási hely
zetétől függött, Konstantinápoly az V. század dere
káig tovább erősítette egyházjogi pozícióját. Erről
tanúskodik a 451. évi chalkedóni IV. egyetemes zsi
nat 28. kánonja, amely „egyenlő előjogokat juttatott
Űj Róma legszentebb trónjának, helyesen ítélve, hogy
A DIASZPÓRA
azt a várost, amely császársággal és szenátussal tiszTöbbé-kevésbé ismeretes, hogy már hosszabb ideje teltetett meg és a régi császári Rómával egyenlő jo
folynak előkészületek egy orthodox zsinat összehívá gokat élvez, az egyházi dolgokban is ahhoz hasonlóan
sára. Az eddigi számos összorthodox konferenciától kell felmagasztalni, tehát amaz után a második le
eltérően, a zsinatnak az lesz a feladata, hogy számos gyen. Ezek szerint a pontuszi, ázsiai és thrákiai tar
felgyülemlett theológiai, s főleg kánoni kérdésben ál tományoknak csak a metropolitái, továbbá az emlí
talános és kötelező érvényű határozatokat hozzon, tett tartományok barbár népeinél levő püspökök a
amely kérdések régóta foglalkoztatják az orthodox konstantinápolyi legszentebb egyház említett trónja
világegyházat. Nem véletlen, hogy az eddig kialakí által szenteltessenek f ö l . . . ”
tott zsinati tematikában az első témák között az or
Külön figyelmet érdemel a kánonnak a barbár
thodox diaszpóra endogén és mindmáig megoldatlan népekre, illetve területekre vonatkozó rendelkezése,
kérdése található.
ugyanis ez okozta és okozza ma is a zavart a diasz
A diaszpóra mint kánoni probléma az orthodox póra feletti joghatóságot illetően. Hozzá kell tenni
egyházban nem régi keletű. Az ókori egyházban, ke azt is, hogy a barbárokról szólva, a kánon szövege
leten kezdettől fogva az volt a gyakorlat, hogy min nem egészen világos: „tous en tois barbarikois episden helyi egyház magáénak tudhatta azokat a terü kopous” . Ezt egyes kánonmagyarázók így egészítik
leteket, ahol ő terjesztette a keresztény hitet. Mivel ki: „en tois barbarikois ethnesi” , mások pedig így
a keleti kereszténységben sohasem alakult ki egyetlen igazítják ki: „en tois barbarois” . Abban viszont
központi egyházkormányzati hatalom, mint nyuga egyetértenek, hogy mindkét esetben „barbár” népe
ton Rómában, magától értetődő módon több önálló, ken az említett és a konstantinápolyi püspökök fő
egymásnak mellérendelt,
későbbi nevén autokefál hatósága alá jutott tartományok határai mentén élő
egyház jött létre.
Mindegyiknek megvolt a maga alánok és oroszok értendők, akik felvették ugyan a
missziói területe, s azokon — amikor meglettek a kereszténységet, de nem a római birodalom területén
szükséges előfeltételek — további autokefál egyhá éltek.
A középkor folyamán a Konstantinápolyi Patriar
zak létesültek. Már a 325. évi nikeai I. egyetemes
zsinat 6. kánonja úgy rendelkezik, hogy „tartassa chátus Kelet-Európában, az Alexandriai Afrikában,
nak meg Egyiptomban, Líbiában és Pentapoliszban az Antióchiai pedig Ázsiában terjesztette a keresztény
fennálló régi szokások, hogy ti. az alexandriai püs séget. Az utóbbi kettő misszióját később nagyrészt
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szétforgácsolta a nesztorianizmus és a monofizitizmus, majd a VII. századtól az iszlám hódítás, úgy
hogy missziói területíükön
nem alakultak újabb
autokefál egyházak. Kivétel ez alól a VII. században
Antióchiától önállósult Grúz Egyház. Ezzel szemben
a Konstantinápolyi Patriarchátus missziói területén
— a Balkánon és Kelet-Európábán — a X X. századig
létesültek új autokefál egyházak, amelyekből jelen
leg is fennáll az Orosz, a Szerb, a Román, a Bolgár,
a görögországi, a lengyelországi, az Albán és a Cseh
szlovákiai Orthodox Egyház. (Az utóbbi a Moszkvai
Patriarchátustól nyerte autokefalitását, ezért Kons
tantinápoly csupán a korábban tőle kapott autonó
miáját ismeri el. Egyébként az autokefalitás adomá
nyozásának módja és illetékessége is még tisztázat
lan kérdés, amelynek kánoni rögzítése szintén az
összorthodox zsinat tematikájában szerepel.)
A XIX. és a X X . században végbement nagy mé
retű kivándorlás — Amerikába, Ausztráliába és Nyugat-Európába — felszínre hozta a roppant megnöve
kedett orthodox diaszpóra feletti joghatóság kérdé
sét. Ezt Konstantinápoly — egyoldalúan — úgy akar
ta rendezni, hogy 1922-ben az autokefál egyházakhoz
intézett körlevelében bejelentette: a IV. egyetemes
zsinat 28. kánonjának fentebb idézett rendelkezése
értelmében („en tois barbarikois” ) a világ egész or
thodox szórványa — Afrika kivételével — az ő ká
noni juriszdikciója alá tartozik.
Ezt az egyoldalú konstantinápolyi álláspontot csak
a Görögországi és a Ciprusi Egyház tette magáévá,
lemondva a maga külföldi szórványáról Konstantiná
poly javára. A többi autokefál orthodox egyház a
maga diaszpóráját a sajátjának tekinti, s így jogha
tósági pluralizmus jött létre Amerikában, Ausztrá
liában, Nyugat-Európában és Távol-Keleten. Ezek a
különböző joghatóságé szórványok közös püspöki
..konferenciákat” hoztak ugyan létre, azonban mind
egyikük ragaszkodik a maga különállásához és az
anyaegyházával való kapcsolatához. Az orthodox
diaszpóra kérdésének végleges kánoni megoldása te
hát az összorthodox zsinatra vár. Biztató kezdeménye
zést tett a zsinatelőkészítő bizottság 1990. novembe
rében szerkesztett ajánlása, mely szerint addig is,
amíg a szórvány kérdését az összorthodox zsinat vég
legesen nem rendezi, minden autokefál egyház tartsa
meg továbbra is joghatósága alatt a maga szórványát,
ezek azonban földrajzi egységenként mindenütt hoz
zanak létre püspöki konferenciákat közös ügyeik
megbeszélése céljából.
A RÓMAI UNIÓ
Az 1054. évi nagy egyházszakadást követően —
amelynek sokrétű előidéző okaira itt nincs lehető
ség kitérni — , több kísérlet történt a keresztény Ke
let és Nyugat újraegyesítésére. Ehhez mindjárt két
fontos körülményt kell kiemelni: egyrészt azt, hogy
az újraegyesítést mindig Róma szorgalmazta, s azt
a neki Való behódolásként értelmezte, másrészt pedig,
hogy ha a kezdeményezés látszólag az orthodox egyház
részéről indult is ki, ez azt jelentette, hogy az ortho
dox egyház — külső történelmi okokból — szorult,
kiszolgáltatott helyzetben volt. Ennek tudható be,
hogy ezek a római uniós törekvések mindenkor vagy
nyílt erőszakkal, vagy ígérgetésekkel, vesztegetések
kel jártak együtt. (Hasonló módon jött létre az ö r 
mény, a Kopt, a Szír, a Káld stb. Egyház részleges
uniója is.) Az unió problémája tehát kétségtelenül
exogén jellegű.
Az egyes orthodox egyházak részleges uniálásának
lefolyása az egyháztörténetből ismeretes, úgyhogy
csak jelzésszerűen soroljuk fel annak főbb momen
tumait. Bár akkor még nem az unió jelenleg ismert
formája jött létre, a XI. század végén, amikor az

első keresztes hadjáratban a nyugati keresztes hadak
elfoglalták Antióchiát és Jeruzsálemet, mindkét vá
rosban egy-egy latin patriarchátust hoztak létre, a
meglevő kanonikus görög patriarchátus ellenlábasa
ként. Jóval később, 1274-ben Lyonban ült össze az
első uniós zsinat, amelyet Palaiologosz Mihály bi
zánci császár kezdeményezett, katonai segítséget re
mélve a keresztény Nyugattól a törökök ellen. Lyon
ban az orthodoxok elfogadták Róma követeléseit,
azonban az egység csak papíron jött létre, mert mind
Bizáncban, mind a többi orthodox országban a köz
akarat elutasította. Ebben része volt annak is, hogy
ezt megelőzően a IV. kereszteshadjárat frank seregei
1204-ben elfoglalták Konstantinápolyt és 1261-ig tar
tották megszállva, több rövid életű latin királyságot
alapítva a megszállt bizánci területeken. Hasonlókép
pen hiábavalónak bizonyult a ferrara-fizenzei zsina
ton 1439-ben aláírt kényszerunió, amelytől megint a
bizánciak reméltek katonai segítséget a nyugati ke
resztény államoktól a Konstantinápolyhoz veszedel
mesen közeledő törökök ellen. A balkáni orthodox
országok meghódítása után a törökök 1453-ban elfog
lalták Konstantinápolyt, s így az unió hosszabb időre
háttérbe szorult. A további uniós akciók, amelyek
a lengyel és az osztrák uralkodók égisze alatt men
tek végbe, már eredményesebbek voltak. A lengyel—
litván birodalomban 1596-ban jött létre leplezetlen
erőszakkal a breszti unió, amely a birodalomhoz tar
tozó ukrajnai orthodoxok Rómának való behódolását
jelentette. Ezt követte a kárpátaljai ruszinok 1646—
1721 között több szakaszban végbement uniálása,
majd az erdélyi románok uniója 1698-ban. Az utób
bi két orthodox nép uniálásának fő motívuma az
volt, hogy papságuk túlnyomó részt jobbágysorban
élt, s az uniós propaganda kilátásba helyezte neki a
római katholikus papsággal való egyenrangúságot és
egyenjogúságot. Végül 1724-ben történt a török hó
doltságban sínylődő Antióchiai Patriarchátus egy ré
szének elszakítása és Róma alá rendelése. Ebből, va
lamint az Alexandriai és a Jeruzsálemi Patriarchátus
uniált töredékeiből alakult meg a pápa fennhatósága
alatt a Melchita Patriarchátus.
A breszti uniótól datálódik a Rómával egyesült or
thodoxok új típusú uniója. Ez abból áll, hogy ezek el
fogadják a pápa kánoni főhatóságát és a teljes római
katholikus hitrendszert, valamint a római kánonjog
túlnyomó részét, viszont megtartják keleti szertar
tásaikat és egyes keleti kánoni szabályokat, pl., hogy
világi papjaik házasságban élhetnek.
A második világháború után több kelet-európai
országban felszámolták a római uniót, a görög katholikusokat visszakényszerítették az orthodox egy
házba. Ebben a nyugati ellenpropaganda a tényle
gesnél jóval nagyobb jelentőséget tulajdonított az ak
kor alkalmazott politikai nyomásnak. Ehhez járult
még, hogy az unióban eltöltött évszázadok alatt az
unitusokban új szemlélet alakult ki, amely a Rómá
hoz való tartozást — a Mt. 16,18. vulgáris magyará
zata alapján — eredeti és magától értetődő állapot
nak, az orthodox kánoni berendezkedést pedig szakadárságnak tekinti. így indult meg később, a politi
kai lazulás nyomán — először Csehszlovákiában 1968tól, majd a többi kelet-európai országban is — az alig
két évtizeddel korábban felszámolt római unió res
taurálása, legalább olyan atrocitásoktól kísérve,
mint amilyennel annak idején az unió felszámolása
járt.
Róma és az orthodox egyházak között az unió kér
désében azóta az unióról sorozatos tárgyalások foly
nak. Ezek közül viszonylag eredményes volt a két
oldalú tanácskozás Moszkvában és Bécsben 1990. ja
nuárjában, valamint a németországi Freisingben 1990.
júniusában. Az orthodoxok és a katholikusok akkor
arra a közös álláspontra jutottak, hogy az unió nem
járható út az igazi keresztény egység helyreállításá
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hoz, sőt kifejezetten hátráltatja az egy évtizede
egyébként sikeresen folytatott kétoldalú theológiai
párbeszédet. Mindazonáltal, figyelembe véve az ob
jektív körülményeket, keresni kell a modus vivendit
az orthodoxok és a görög katholikusok között, tar
tózkodva minden lelki és fizikai erőszaktól.
AZ OROSZ ORTHODOX EGYHÁZ PROBLÉMAI
A volt Szovjetunió területén végbemenő gyökeres
politikai és társadalmi változások természetesen az
egyház életében is éreztetik hatásukat. A számos po
zitív jelenség mellett, amelyek a teljes vallásszabad
ság kibontakozását kísérik, súlyos problémák is mu
tatkoznak az Orosz Egyházban, különösen Ukrajná
ban.
Mint ismeretes, Ukrajna — a „Kijevi Rusz” — volt
az orosz államiság és az orosz kereszténység bölcsője.
A XIII—XVII. századokban felváltva mongol, len
gyel és török uralom alatt volt, majd miután 1648ban kivívta függetlenségét, 1654-ben egyesült Orosz
országgal. Az 1917. évi forradalmat követően Ukraj
nában szeparatista mozgalom bontakozott ki, amely
nek sikertelensége után, 1922-ben Ukrajna szovjet
szövetségi köztársaság lett.
Az ukrán szeparatista törekvések általában hatás
sal voltak az egyház életére is, ami különösen az
utóbbi években mutatkozott meg, oly mértékben,
hogy jelenleg az ukrajnai egyházi helyzet szinte re
ménytelenül bonyolulttá vált.
A legsúlyosabb problémát továbbra is a római
unió feléledése jelenti Nyugat-Ukrajnában, amiről
már szó volt a fentiekben, és ami egyes számítások
szerint, az orthodox egyház számára mintegy 4—5
millió lélek újbóli elvesztésével jár. További bonyo
dalmat okozott 1989-ben Joann (Bondarcsuk) volt
zsitomiri püspök szakadársága, aki kapcsolatba lé
pett az Amerikában élő Msztiszlav (Szkripnik) emig
ráns ukrán metropolitával, érseki rangot kapott tőle,
és az ukrán egyházi szeparatista mozgalom élére állt.
Ezért a moszkvai Szt. Szinódus megfosztotta őt egy
házi méltóságától, amit ő nem vesz tudomásul.
Ugyancsak élénk propagandát fejt ki Ukrajnában az
ún. Határontúli Orosz Orthodox Egyház, amelyet a
forradalom után emigrált orosz püspökök szerveztek
meg, eredetileg a jugoszláviai Karlóca székhellyel

KÖNYVSZEM LE
Szennay András közelmúltban megjelent A
Kereszt titka c. (nagyheti elmélkedések)
könyvéből. Bencés Kiadó 1992. Pannonhalma
Feltámadt Krisztus, Istennek világossága és lángoló
szeretete!
Töltsd el itt összegyűlt híveidnek és Isten népe min
den tagjának szívét. Adj világosságot, hogy életünk min
den tettét a te világosságodban láthassuk. Adj tiszta
szemet és érzékeny szívet, hogy lássuk és érezzük: meny
nyi kegyelmet ajándékozol nekünk.
Add, hogy őszintén és bátran szembe tudjunk nézni
saját gyarlóságainkkal, bűneinkkel, mulasztásainkkal:
nem azért, hogy a csüggedés és az erőtlenség vegyen
erőt rajtunk, hanem azért, hogy a Te erődben mindig
új életre támadhassunk. Óvj meg minket a köntörfala
zástól, a hamis beszédtől és a nyegle gőgtől. Tartsd meg
bennünk az állandó megértés, az alázatosság és a
könyörületesség buzgóságát. Segítsd azokat, akik még
nem jutottak igazi önismeretre, akiknek nincs erejük,
hogy szakítsanak a rosszal, akik még nem találtak el
Hozzád.
Feltámadt Krisztus, támassz köztünk olyan embereket,
akik felébresztik bennünk a felelősség érzését és akik
megakadályozzák vagy legalább jóvá teszik a kereszté
nyek által okozott botrányokat. Könyörülj azokon is, akik
haláluk felé közelednek és még mindig nem engedik,
hogy világosságod beragyogja őket.
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(ezért nevezik őket „karlócaiaknak” ), majd a második világháború után központjukat New Yorkba helyezték át. Megjegyzendő, hogy sem a Msztiszlavféle szervezetet, sem a „karlócaiakat” nemcsak a
Moszkvai Patriarchátus, de egyetlen más autokefál
orthodox egyház sem ismeri el, hanem szakadárnak
tekinti.
Ebben a bonyolult helyzetben a Moszkvai Patriar
chátus tárgyalások útján igyekszik legalább csök
kenteni az orthodox—unitus feszültséget. Másfelől,
az ukrán szeparatizmust leszerelendő, a joghatóságá
hoz tartozó Ukrajnai Exarchátusnak 1991. októberé
ben autonómiát adományozott, ami csaknem teljes
fokú függetlenséget jelent. Legújabb hírek szerint, ez
év áprilisában — vagyis ezen írás megjelenéséig —
összeül az Orosz Orthodox Egyház Főpapi Zsinata,
amely valószínűleg autokefálnak hirdeti ki a kano
nikus Ukrán Egyházat. Közben II. Alexij patriarcha
és a Szt. Szinódus ismételten nyújtott békejobbot az
országban és emigrációban élő orosz és ukrán szakadároknak, mindannyiszor híva őket a múltban kelet
kezett félreértések és nézeteltérések békés feloldására
és az egyház kánoni egységének helyreállítására.
A SZERB ORTHODOX EGYHÁZ PROBLÉMAI
Legnagyobb probléma a jelenkori Szerb Orthodox
Egyház számára az ún. Makedón Autokefál Egyház
szakadársága. Ez a második világháború utáni Ju
goszlávia belső politikai struktúrájának nemzetiségi
alapokon történt átalakulásával függ össze. Ugyanis
miután Dél-Szerbia — Makedónia néven és Szkopje
fővárossal — külön szövetségi köztársaság lett, há
rom egyházmegyéje 1959-ben előbb autonómiát esz
közölt ki a Belgrádi Patriarchátustól, majd 1967-ben
önkényesen autokefálnak kiáltotta ki magát. A Ma
kedón Egyházat azóta valamennyi autokefál ortho
dox egyház szakadárnak tekinti.
Röviden még csak annyit, hogy a jelenlegi zűrza
varos jugoszláviai politikai körülmények között, az
újból fellángolt múlt századi nacionalizmus által szí
tott testvérharc közepette, a Szerb Orthodoz Egyház
meglehetősen visszafogott, mérsékelt magatartást ta
núsít. Bizonyítják ezt a belgrádi orthodox patriarcha
és a zágrábi katholikus érsek jószándékú, kölcsönös
segítségnyújtásra kész tárgyalásai.
Kérünk éreztesd meg velünk egyházadban elfoglalt he
lyünk fontosságát. Figyelmeztess, hogy Isten és egymás
iránt kötelességeink vannak, hiszen a Te szereteted kö
telékében élünk. Mutasd meg hányszor vagyunk kicsi
nyesek és önzők, elégedetlenek és meggondolatlanok, kö
vetelődzők és szívtelenek. Engedd belátnunk, hogy hány
szor nem adjuk meg egyházad tagjainak és a kívülállók
nak a szeretetből fakadó segítséget. Ébreszd föl felelős
ségünket és hivatástudatunkat, hogy mindig tanuságtevő'
élettel álljunk ki a Te ügyed mellett.
Kérünk tégy érzékennyé a testvéri összetartozás tuda
tának ápolásában, hogy ne csak Tőled várjuk a segítsé
get és a békességet, hanem magunk is tevékeny munká
iéi legyünk ennek a szeretetnek és békének. A dj' készsé
get, hogy együtt munkálkodhassunk minden jóakaratú
emberrel. Add, hogy ezt ne földi érdekből, ne is csak
rokonszenvből, hanem a Te ügyed szeretetéből végezzük.
Végül arra kérünk, óvj meg a kicsinyes, a más szemé
ben a szálkát is felfedező botránkozás lelkületétől. Add,
hogy úgy viseltessünk egymás iránt kölcsönös érzéssel és
megértéssel, amint mi is várjuk, hogy megbocsátó sze
retettel támogass, felemelő erőddel bátoríts. Add, hogy
egész életünkben mindenütt a Te jóságod és vigasztaló
erőd tanuságtevői, hűséges sáfárai lehessünk. Életünk tanuságtétele hirdesse, hogy az egyház Isten műve, hogy
tagjai a feltámadott Krisztus követségében járnak és,
hogy Te erős és minden akadályt leküzdő szereteted él
tet mindnyájunkat. Ámen.
(A kereszt egyedüli reménységét hirdető
ny. főapát meditációit minden
lelkésztestvéremnek szívből ajánlom! Szerk.)

Lelké s z -s z e m m e l
Újabb evangélikus kolostorok Németországban
Az Egyházak Világtanácsa 1991.
évvégi statisztikája szerint
350
millióra tehető a protestánsok
száma, az ortodoxoké 150 millió
ra és a katholikusoké 870 millió
ra. A vatikáni adatok is szinte
azonosak ezzel, de abban kitűnik
a szerzetesrendek nagy szerepe is
a misszióban. Már csak e tények
miatt is érdemes figyelni a pro
testáns egyházakban alakulgató
hasonló közösségekre. Taizé foga
lom már hazánkban is, de arról
kevesebben tudnak, hogy a né
met protestánsok csúcsszerve (az
EKiD) 1982 óta hivatalosan tá
mogatja a náluk bejegyzett ko
lostori közösségeket.
Felügyele
tükre azóta egy püspök van meg
bízva „Kurátor” címmel, aki öszszekötőként működik mindkét fél
érdekében.
Luthernak és a többi reformá
tornak a kolostorokra vonatkozó
éles kritikájára figyelve, már a
pietizmus kezdetén felmerült az
„elkötelezettek közössége” foga
lom. Spener éppen Lutherra hi
vatkozik: „akik komolyan keresz
tyének akarnak lenni” , csak azo
kat lehet komolyan keresztyé
neknek = Krisztus követőknek
venni. (v.ö. Deutsche Messe 1526).
Zinzendorf „herrnhuti testvér
gyülekezete” is ezt tartja szem
előtt, majd a 19. századi lutheri
ébredési mozgalmak mind; neve
zetesen Wichern hamburgi Rauhen-Haus mozgalma, és Lőhe
neuendettelsaui belmissziói anya
háza, ahonnan később Ameriká
ba, Indiába, Új-Guineába és Tan
zániába is tudtak misszionáriuso
kat küldeni. Csak példaként emlí
tettem ezt a két „igazán lutherá
nus” , kolostori regula szerint élő
és jól működő közösséget; mint a
továbbiakban is csak néhány, a
20. században alakult szerzetes
közösséget ismertetek. Ezek azért
érdekesek, mert sokkal szigorúbb
regulákkal tartják a fegyelmet,
mint például a diakonisszák, de
míg ezek utánpótlással, sőt he
lyenként kihalással küzdenek, a
szigorúbb (radikálisabb) közössé
gek (Kommunitát) bőven válogat
hatnak a jelentkezők közül, és a
•végleges „befogadás” 5, sőt 10 évig
is elhúzódhat. Ilyen dinamikus
kolostori közösség napjainkban a
CHRISTUSBRUDERSCHAFT. Ba
jorország északkeleti csücskében
keletkezett a II. világháború után.
Egy lutheránus lelkész és felesé
ge (Walter és Hanna Hümmer) a

falusi parókiájukon adott otthont
néhány fiatalnak, akik hitre jut
ván
„komolyan
keresztyének
akartak lenni” . Természetesen
nem tetszett mindenkinek az élet
módjuk; „katholizálással” vádol
ták őket. Az egyházi hatóság át
helyezésre ítélte a lelkészházas
párt. Selbitz nevű helységbe ke
rültek, közel az akkori országha
tárhoz. Az addig má,r elkötelezett
7 nővér és 4 férfi szerzetes velük
ment. Ott elkezdtek építkezni és
1948. Nagypéntekjén felszentelték
az első kolostorházat.
A Bajor
Lutheránus Egyház ettől kezdve
nemcsak jóváhagyta életformáju
kat, hanem minden lehető módon
támogatja is működésüket. Mert
szorgoskodásukból sorra szapo
rodnak az épületek: nagy ven
dégház, öregek otthona stb., stb.
épült a szép erdős hegyoldalon.
Jelenleg 100-nál több az „elkö
telezettek” száma, azoké, akik a
Szt. Benedek regulái szerint:
vagyonközösségben, cölibátusban
és engedelmességben kívánnak
élni és Istennek szolgálni. Éven
ként átlag 12 új tagot tudnak be
fogadni. Az „ ora et labora” alapelvet követve, reggel, délben, es
te, és lefekvés előtt közös zsolozs
mára gyülekeznek a kápolnában,
ami egyébként állandóan tárva
van a magányosan imádkozok
számára. Minden vasárnap és csü
törtökön evangélikus mise van,
előtte magángyónási lehetőség.
Selbitzen kívül már filiák is van
nak: Falkensteinban, és Bajorország-szerte 51 helyen. Az alapító
lelkészt „egyháztanácsos” címmel
honorálta a Bajor Lutheránus
Egyház, mert a Christusbruderschaft nemcsak ,,közhasznú” , ha
nem
„példaszerű”
keresztyén
életközösség.
Ugyancsak a Bajor Lutheránus
Egyházban keletkezett a CASTELLER RING (CCR) kolostorközösség. Ez csak nőkből áll. A
II. világháború után cserkészlá
nyok jutottak hitre és arra az el
határozásra, hogy „apácák” lesz
nek. 1957-ben megszerezték a
Majna közelében lévő erdős hegy
egyik szép főúri kastélyát. Az
apácacellákon kívül bőven volt
hely vendégek számára is, akik
elcsendesedésre
(üdülésre)
és
imádkozásra jöttek ide. A szerze
tes nővérek mindenben hasonlí
tanak a bencés apácákhoz, csak
lutherien evangélikus keresztyén
nek vallják magukat. Kérésükre

a Bajor Lutheránus Egyháztól ál
landóan közöttük tartózkodó lel
kipásztort is kaptak, aki naponta
„misézik” és gyóntat a kolostor
kápolnájában. Az „ ora et labora”
elv alapján szorgos munkát fej
tenek ki tanult foglalkozásuk sze
rint. Így egy általuk épített új
épületben középiskolai fokon ház
tartás vezetésére képeznek ki di
áklányokat és már férjes fiatalasszonyokat is.
Hajnalban, dél
ben, vacsora előtt és lefekvés előtt
zsolozsmára gyülekeznek a kápol
nában. A gregorián dallam és a
szép liturgia messze vidékekről
vonzza az érdeklődőket. Sok lelkészi konferenciát is ott rendez
nek a német lutheránusok. Ezért
egy új nagytemplomot kellett
építeni és hozzá konferencia-ter
meket, vendégszobákat. Ezt 1989.
nyarán áldotta meg dr. Hanselmann müncheni püspök.
A nővérek legtöbbje pedagógus
vagy medika. Oly nagy a belép
ni akarók száma, hogy bőven vá
logathatnak közülük és a próba
idő kétszeres: „postulát” 2—3 év,
a „novíciát” meg újabb 3—5 év.
Ez idő alatt mindkét részről „ki
ismerhetik” egymást,
és azt is,
hogy tudják-e vállalni egymást.
Az ünnepélyes fogadalomtételkor
engedelmességet (a feladatok be
osztásában), cölibátust és szegény
séget (vagyonközösséget) fogad
nak a vezetőnő (Priorian) előtt
térdelve. Az beöltözteti őket a
szép világosszürke rendi ruhába,
fehér fátyolt rögzít a fejükre és
ezüst karikagyűrűt húz az ujjúk
ra, jelezvén ezzel, hogy ők Krisz
tus menyasszonyai. Mindez ün
nepi mise keretében történik; —
természetesen a kolostor lelkipásztora külön is megáldja és
buzdítja őket. Tömve van ilyen
kor a nagytemplom éppúgy, mint
a húsvéti három szentnapon:
nagycsütörtökön,
nagypénteken,
nagyszombaton, meg vasárnap
hajnalán. (Pontosan úgy, mint
Pannonhalmán!). A Casteller Ring
apácáit újabban München, Nümberg és Würzburg belvárosában
hívták meg „tea-házak” , azaz meditatív elcsendesedési kápolnák
szervezésére. Hatásuk felmérhe
tetlen !
Köln közelében egy félreeső kis
faluban: Gnadentalban teleped
tek le a JESUSBRUDERSCHAFT
szerzetesközösség tagjai. Ennek
kezdete a Hollandia határa mel
letti Emden városába nyúlik.
Bibliaolvasó fiatalok hitre jutván
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találkoztak Dietrich von Bonhoeffer írásaival; és főként a „Gemeinsames Leben” című könyv
hatása indította őket a szerzetes
közösség megalakítására. Noha ők
nem vették át a Szt. Benedek ha
gyományos reguláit
A-tól Z-ig,
de az alapelvet: „ ora et labora”
igen; és ezt a protestáns pietizmus formáival egyesítették. A b
ban is inkább a Hermhut-i Test
vérközösségekre
hasonlítanak,
hogy nem csak a cölibátust vál
lalók lehetnek a közösség tagjai,
hanem családosok is. Természete
sen külön házaik vannak a csa
ládosok számára és külön-külön
a férfi-, illetve női rendtagok
számára. De van egy közös temp
lomuk, ahova 3 óránként gyüle
keznek a Gnadentalban levők.
Ugyanis sok távoli vidéken is
dolgoznak a közösség tagjai, de a
lehetőség szerint ők is elcsende
sednek a hagyományosan kiala
kult „imaórákon” . Egyébként a
szerzetesnők és férfiak fehér
kámzsát hordanak, ha csak a ten
nivalóban ez nem
akadályozza
őket. Jelenleg mintegy 200 foga
dalmat tett „testvér” , illetve nő
vér él a világon (USA-ban és A f
rikában is).
A „monasztikus tavasz” igazi
szülötte
a
CRISTUSTRÁGER
szerzetesi közösség. 1990-ig csak
kevesen tudtak róluk, csendben
éltek, a kontempláció=szemlélődés jellemezte őket, de ez nem
tétlenséget jelentett. Mindenki
dolgozott foglalkozásának megfe
lelő beosztásban, és az alapregula
az „óra et labora” ritmusa volt,
az ősi zsolozsma idejének pontos
betartásával. Az első közös lépé
sek 1961-ben indultak. A jelen
leg már „prior”
Otto Friedrich
köré társultak azok a Darmstadtban hitre jutott diákok, akik
„megcsömörödve a világban ta
pasztalt
sokértelműségtől” ,
az
evangélium szóban és tettben va
ló egyértelműségére vágytak. Elő
ször csak klubot alkottak, majd
kolostori életközösséget az ősi
regula szerint: cölibátus, alázat és
vagyonközösség
felvállalásával.
Az első kolostorházuk a hesseni
Bensheimben volt, de Báselben is
volt filiájuk. Minthogy legtöbb
jük építész diplomával rendelke
zett,
tervrajzaikat
értékesíteni
tudták, vagy ők valósították meg
nemcsak Németországban, hanem
főként az ún. Harmadik világban.
Otthon vallásos folklóros rockze
ne segítségével evangelizáltak.
Jelenleg már 36 fogadalmat tett
tagja van a férfi kolostornak és
45 a női zárdának. Megismerve
őket a Löwenstein-Wertheim fe
jedelem, felkínálta nekik az ősi
családi kastélyt, amelyhez egy el
hanyagolt nagy templom is tar
tozik. Ugyanis a kastély eredeti
leg az Ágoston-rendi szerzetesek
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kolostora volt a középkorban és
a szekularizáció után vált a feje
delmi család „fészkévé” ;
mivel
lutheránusok voltak, nem semmi
sítették meg a templom értékes
barokk berendezését, csak az is
tentisztelet tartására megfelelőbb
volt a kápolna. Most a Christustráger szerzetesek használatba
vették és gyönyörűen restaurál
ták az egész templomot, két tor
nyába ismét harangok jutottak és
minden nap Eucharistiára hívják
az örvendező (húsvéti) hitre vá
gyókat. Messze vidékekről is jön
nek fiatalok és idősebbek vegye
sen. A több napra ott időzőket a
kastély szobáiban és a most épí
tett 60 cellás vendégházban szál
lásolják el a szerzetesek.
A Bajor Lutheránus Egyház
„Lelki centrale”-ként értékeli a
Majna-menti Christustrager ko
lostort, és a régi tulajdonos csa
lád szívesen keresi fel mondván,
hogy „most végre újra a hit örö
mét láthatják ezek a falak, és mi
gyarló emberek igazi (lelki) ott
honra találunk benne!”
Csak egészen röviden megemlí
tem — mert a Kelet-Németországban ismerősebb lelkész-testvéreim
is emlegetik, — hogy Thüringiában is létezik egy a Cristustráger rendhez nagyon hasonló szer
zetesközösség:
a St.
Wigbert

Kommunitat. 1987. október 18-án
maga dr. Werner Leich püs
pök „áldotta meg” a 7 férfit, akik
akkor újították meg ünnepélye
sen fogadalmukat és erősítették
meg a priori tisztben Franz
Schwarz
testvért.
Kezdetben
ugyanis sok meg-nem-értés nehe
zítette szerzetesi életformájukat,
de amikor egy régen papnélküli
parókiának nemcsak az épületeit
újították fel, hanem a gyülekezet
hitéletét is, egyre nőtt és terjedt
a jó hírük. Együttélésük 20 éve
alatt eddig már 18 evangélikus
templomot mentettek meg az öszszedőléstől és segítettek az öszszezsugorodott gyülekezeteket fel
éledni. „Ez a reformáció modem
megvalósulása!” mondotta a püs
pök.
&
Aki érdeklődik a protestantiz
muson
belüli
szerzetes-rendek
számtalan
fajtája,
ideológiája,
dogmatikája
és
soterológiája
iránt, annak bő irodalom áll ren
delkezésre
minden
theológiai
könyvtárban; de a Lydia Práger:
„Frei für Gott und die Menschen”
c. 1959-ben megjelent (Stuttgart,
Quell-Verlag) műve is igen jó
ismertetést nyújt erre többek kö
zött.
Csonka Albert
ny. lelkész

MEGHÍVÓ
A Krisztusi Bioetikai Központ szimpoziont rendez az Európa Mozgalom Magyar
tagozata keretében 1992. május 22., péntek 14 h és 23., szombat 9 h kezdettel a
Magyar Tudományos Akadémia felolvasó termében.
1992. május 22.14h
I. EMBERVÉDELEM

Dr. Gaizler Gyula a Kér.
Ökumenikus Baráti Társaság elnöke
Megnyitó: Prof. Dr. Kosáry Domokos az
Európa Mozgalom Magyar Tagozata
elnöke
Üdvözlés: Dr. Surján László népjóléti
miniszter
Bevezető: Prof. Dr. Hókusfalvy Pál: Az
egységes Európa kialakításában
Prof. D. Jáky Szaniszló OSB: Az ember
igazi eredete
Köszöntés:

Előadások:
1. rész. Elnökök: Dr. Lábady Tamás, Dr.

Simon Lajos, Dr. Solt Pál
Dr. Szinnyai Attila: Az abortusz kérdés
és az orvosi etika
Dr. Greszné, Becsei Katalin: Család,
gyermek, élet
Dr. Paksy Mária: A választás szabadsága
Dr. Margittay Erzsébet: Abortusz, fo
gamzásgátlás : Szociális vetület a pá
pai enciklikák megvilágításában

2. rész. Elnökök: Dr. Gresz Miklós, Prof.

Dr. Réthy Miklós, Dr. Zlinszky János:
Dr. Szörényi András: Szituációs etika az
orvoslásban és a jogban — szakmai
ság és erkölcsiség konfliktusa
Dr. Vass Miklós: Genetikai etika
Dr. Böszörményi Dalma, Keve István:
Deviációk
Dr. Lábady Tamás: Szempontok az em
bervédelem aktivista alkotmányjogi
szemlélethez
Kerékasztalkénterencia: Az emberi élet
védelme az élet különböző szaka
szaiban
Moderátor: Dr. Gaizler Gyula
Résztvevők: Dr. Drenyovszky Irén, Prof.
Dr. Gyökössy Endre, Dr. Jobbágyi
Gábor, Dr. Kovács István, Prof. Dr.
Nyíri Tamás, Dr. Solt Pál, Prof. Dr.
Szűcs Ferenc, Prof. Dr. Zlinszky
János
Hozzászólások, vita

1992. május 23. szombat 9h
II. KÖRNYEZETVÉDELEM
Üdvözlés: Keresztes K. Sándor környe

zetvédelmi miniszter

Előadások:
1. rész. Elnökök: Dr.

Somosi György,
Dr. Visy Erzsébet
Dr. Széchey Béla József: A környezetvédelem etikai alapjai
Dr. Perjés András: Környezeti felelősség
és felelősségtudat
Dr. Kercsy Zoltán: Növény és állatvilá
gunk megmentése kötelességünk
Szebik Imre: Az ökumenikus Világta
nács környezetvédő munkája
2. rész. Elnökök: Dr. Keresty Zoltán,
Dr. Széchey Béla József
Dr. Somosi György: Környezet, ember,
egészség kapcsolatának néhány kér
dése

Dr. Szőcs Zoltán: „Művelje és őrizze” amezőgazdasági területeket
Dr. Pákozdi Lajos: Dohányzás mint kör
nyezeti ártalom
Berecz Péter: Szellemi környezetszenynyezés
Kerekasztalkonferencia: Mit tehetünk a
környezetszennyezés ellen?
Moderátor: Dr. Endrédy István, Dr. Jancsó Gábor
Résztvevők: Dr. Andrásfalvy András,
Farkas Péter, Kőszegi Tamás, Dr.
Perjés András, Dr. Szőcs Zoltán
Hozzászólások, vita

A Krisztusi Bioetikai Központ, a’
Keresztény ökumenikus Baráti Tár
saság és a Keresztény Orvosok Ma
gyarországi Társasága közös munkacsoportja)

Más övez fel téged
Benczúr László ny. lelkész 1991. március 19-én
Ősagárdon Győri János Sámuel kérésére vi
deokamera előtt elevenítette fel lelkészt szol
gálatának néhány kiemelkedő eseményét.

Az egész életemről beszámolni most nagyon nehéz
lenne. Azzal kezdem talán, hogy 1937-ben Győri Já
nos Sámuel édesapjával, Győri János barátommal
együtt fejeztük be Sopronban a teológiai tanulmá
nyokat. Mostan itt vagyok vele szemközt. Rendkívül
fontosnak tartom, igen nagyra becsülöm, hogy veszi
a fáradságot, fölvételeket készít emberekről, akik las
sanként lelépnek az élet színpadáról. Ezek közé tar
tozom. 76. évemet most töltöttem be. Ahhoz a nem
zedékhez tartozom, amelyik két világháborút élt meg.
Nehéz tulajdonképpen visszaemlékezni az eltelt időre
és nem is igen megy. Megkértek a „Lelkipásztor” ré
széről, írjak a „Pályám em lékezete” c. rovatban.
Egyelőre nem tudok rá vállalkozni. Amit átéltem,
tele van ellentmondással. Más se értheti könnyen, ha
számomra se könnyen érthető. Ha mégis egy szem
pontba szeretném összefogni mindazt, ami velem tör
tént, a feltámadott Jézusnak Péter apostolhoz inté
zett szavát idézném. Ezt mondta: „Amikor fiatal vol
tál, felövezted magad és oda mentél, ahová akartál,
de amikor megöregszel, kinyújtod kezedet, más övez
fel téged és oda visz, ahová nem akarod” (Jn 21,18).
Ezzel Péter nehéz sorsára akart utalni. Péter megdöbbenten hallotta. Oldalt nézett és látta, hogy Jé
zus tovább megy a másik tanítvánnyal, Jánossal.
Összehasonlította a maga életét Jánoséval és meg
kérdezte: avval pedig hogy lesz? Jézus ezt mondta
neki: „Ha azt akarom, hogy ez megmaradjon, mi kö
zöd hozzá? Te jer és kövess engem.” Valahogy így
vagyunk mindannyian, így vagyok én is. Az ember
mindig összehasonlítja a maga sorsát, a maga életét
a másik embernek az életével. Sokszor nem érti:
miért ez jutott osztályrészemül? Jézus így válaszolt
azonban: Mi közöd hozzá! Te jer és kövess engem.
Talán elmondhatom, hogy életem egész során a kö
vetésre felhívó hangot próbáltam meghallani és pró
báltam követni. Sokszor vezetett oda, ahová nem
akartam, vagy nem készültem, például a papi pályá
ra. Nem akartam lelkész lenni. Már nyolcadik gimna
zista voltam, érettségi előtt álltam. Édesanyám azt
szerette volna, hogy orvos legyek. Én mérnök sze
rettem volna lenni, de beláttam, hogy egyikre se va
gyok alkalmas. Teljes bizonytalanságban voltam
afelől, hogy milyen pályát válasszak. Ekkor édesapám
azt mondta: miért nem mégy evangélikus lelkésznek?
Jól találta. Noha ijedt szívvel, mégis döntöttem. Amit
ő javasolt, nem véletlenül javasolta. Hiszen kisgye
rek korom óta bibliaolvasó voltam. Konfirmandus ko
romban kezembe vettem az Újszövetséget és mire
leérettségiztem, háromszor olvastam el. Az Ószövet
séget is elolvastam az érettségi végére. Nem azért
olvastam, mert pap akartam lenni. Sőt, jó darabig
szégyeltem is, hogy bibliaolvasó vagyok. Az éjjeliszekrény háta mögé rejtettem a kis Újszövetsége
met és este vettem elő, hogy olvassam. Talán, hogy

mégis pap lettem, inkább annak a következménye,
hogy végigkísérte életemet mindaz, ami a Bibliá
ból szól egy fiatal emberhez életének fiatalkori küz
delmei, kétségei, nagy reményei, visszaesései, elbuká
sai között, s azután mégis tovább vezeti az életnek
útján.
Más övez fel téged, és oda visz, ahová nem akarod,
így kerültem Sopronba a teológiára. Nem bántam
meg. Féltem a lelkészi pályától. Úgy gondoltam, ta
lán fel sem avattatom magam, hanem Sopronban
maradok, teológiával foglalkozom és könyvtáros le
szek. Kétségemet előadtam Deák János professzor
nak, az otthonigazgatónak. Ö rendkívül meleg, test
véri szavakkal szólt hozzám. Akkor vettem észre,
hogy ez az ember, akit mi nagyon rossz pedagógus
nak tartottunk — és lehet, hogy nem is volt a leg
szerencsésebb pedagógus — meleg szívű testvér és
lelki atya tud lenni. Beletekint az ember leikébe. Is
meri az embert. Tudott vigasztalni, meg tudott bá
torítani. Felavattattam magam, lelkész lettem. S oda
vitt megint, ahová nem akartam menni, amitől fél
tem. Pesti gyerek voltam. Soha én vidéken nem él
tem. Mikor felavattak, Ceglédre küldtek ki. Furcsa
világ volt ez számomra, pedig nem is falu, hanem
egy nagy alföldi város. Mégis, egészen más körül
mények voltak, mint odahaza.
Félelem és rettegés között indultam. Fő feladatom
a hitoktatás volt, de rendszeresen prédikálnom is kel
lett. Eltökéltem magamban, hogy csak olyan prédi
kációt mondok el, amit előzőleg teljesen kidolgoztam
és leírtam. Eleinte ment is, de nem ment könnyen.
Elérkezett az az időpont, amikor nem tudtam leírni
a prédikációmat. Sokszor láttam lelkésztestvéreim
nél, hogy bizonyos rutinnal akkor is tudnak beszélni,
ha nincs mondanivalójuk. Ettől irtóztam. Azt mond
tam: inkább nem! Ekkor bejelentettem, hogy ezentúl
nem prédikálok. Akkori főnököm, Wolf Lajos, a ké
sőbbi Ordass Lajos püspök, nagy testvéri szeretettel
megértett és azt mondta: menjünk föl Budapestre
Raffay püspökhöz. Mondd el neki mindazt, ami té
ged nyugtalanít. Keresünk valami megoldást. Fel
mentést kaptam a prédikáció alól és csak hitoktatás
sal foglalkoztam. Ezt nagyon szerettem s állítólag ér
tettem is hozzá. Tanítottam a ceglédi gimnáziumban
hittant nyolc osztályban, minden osztálynak heti két
alkalommal. Tanítottam a polgári iskolában, a keres
kedelmi iskolában, sőt tanítottam abban a leány
fegyintézetben is, ahol büntetett előéletű leányok
tartózkodtak és számukra is hitoktatást kellett tar
tanom. Egy idő múlva megint visszaszereztem bá
torságomat és prédikálni kezdtem.
Ceglédről Budapestre kerültem, Kelenföldre. Ott
valahogyan megéreztem, mit is jelent úgy beszélni,
hogy Istennek beszéde nem valami elvont, valami
egészen más világba viszi a hallgatót, hanem bele
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szól mai életünkbe, és valami egészen természetes
beszéd. Itt következett be, hogy megint másfelé kel
lett mennem, mint ahová készültem. Külföldi tanul
mányút előtt álltam. Mindig arra készültem, hogy
majd Erlangenbe megyek, mert ez volt a lutheranizmusnak a bástyája. Nagyon megszerettem Luthert. Tu
lajdonképpen a német nyelvet is Luther műveinek
olvasása segítségével tanultam. Mégsem Erlangenbe
kerültem, s ezért is hálát adok, hanem Bázelba. Ügy
történt, hogy harmadéves teológus koromban Koren
Emil évfolyamtársammal, azóta is kedves, régi bará
tommal együtt kerültünk Kolozsvárra.
Egy félévet a kolozsvári református Teológiai Fa
kultáson hallgattunk. Ott képezték ki a magyar
evangélikus lelkészeket is. Az ottani evangélikus lel
kész, aki egyben teológiai magántanár volt, Járősi
Andor, velünk evangélikus teológusokkal külön fog
lalkozott, ezt mondta: te nem Erlangenbe mégy, ha
nem Bázelba. Nagyon jó barátságban volt Deák pro
fesszorral s a hátam mögött szinte összeesküdtek és
mindent elrendeztek. Így jutottam ki 1940-ben Bá
zelba, a háború kezdetén. Megint oda mentem, ahová
tulajdonképpen nem akartam menni, de nem bántam
meg, hogy oda mentem. Érdemes most külön meg
említeni, hogy lakótársam Tőkés Lászlónak az édes
apja volt, Tőkés István. Még most is szolgáló, tevé
keny lelkésze az erdélyi református egyháznak. Teo
lógiai tanár is volt, s egy ideig püspökhelyettes. Vele
egy szobában laktunk. Életemnek szinte döntő fordu
lata volt ez a tanulmányút. Egész teológiai gondol
kodásomat meghatározta. Mégis, hozzá nem mérhető
a jelentősége annak a félévnek, amelyet előzőleg har
madéves teológus koromban a kolozsvári református
teológián tölthettem Koren Emillel együtt. Valami
egészen sajátos időszak volt ez. Jelentőségét fölmérni
szinte lehetetlen. Egy egészen más teológiai oktatási
rendszert ismertünk ottan meg. Egy egészen más teo
lógiai irányzatot, az Ige teológiáját. És megismertük
a magyar életnek egy egészen más formáját, mint
amihez hozzá voltunk szokva.
Járosi Andor mindenüvé magával vitt bennünket.
Barátság fűzte az akkori erdélyi irodalom valamenynyi ismert alakjához. Rendszeresen elvitt az újságíró
klubba. Mint hogy ha király, vagy fejedelem lett
volna, haboskávét rendelt. Csak később tudtuk meg,
hogy mindig pénzzavarral küzd. Mégis úgy kezelt
bennünket és úgy forgolódott velünk, úgy vitt min
denüvé, mintha Krőzus lenne. Így ismerkedhettünk
meg Tamási Áronnal, Koós Károly-jal, az öreg Spectátorral — Krenner Miklóssal, Karácsony Benővel,
Nyirő Józseffel és főleg Reményik Sándorral. Ö
mondotta: Andorka! Andorka! Ügy járkálsz te ezzel
a két magyar fiúval, mint Jézus a tanítványaival.
De talán László a János közülük, mert arról meg va
gyon írva, hogy „keblén nyugodott vala” . Ez tehát
életemnek döntő, meghatározó szakasza volt. Ember
ségemet, hitemet, keresztyénségemet, teológiámat
egyaránt meghatározta. Itt tanultam meg egy kicsi
két másként gondolkozni. Másként gondolkoztam,
mint ahogyan megtanultam a soproni teológiai ta
náraimtól. Egy kicsit némelyikkel ezért szembe is ke
rültem. No, nem élesen, nem vitatkozva. Mégis más
ként gondolkozva. Főleg másképpen láttam ezután
hazámnak a sorsát.
Az első világháború utáni szellemben nevelkedtem
föl, amikor minden bajt arra fogtak, hogy megcson
kították országunkat — s ebben volt valami igaz
ság. Magyarországnak kétharmad részét elvették. A
magyarságnak egyharmad része élt a határon túl. A
legnagyobb bajnak és veszedelemnek — ahogy akkor
mondták — a zsidó kommunizmus terjedését tartot
ták. Ettől óvtak, féltettek bennünket. Egész nemze
dékünket az ettől való iszonyra és félelemre nevel
ték. A jelszó pedig ez volt: Nem! Nem! Soha! — az
irredentizmus. S Erdélyben megtanultam, hogy az a
magyarság, amelyet mi Magyarországon, odahaza él
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tünk, mennyire talmi, mennyire irreális. Hazakerül
ve, ezzel az irredenta szellemmel teljesen szembe kel
lett fordulnom, ami bizony sokak számára megütkö
zést jelentett. Azonban ez is lehetőséget adott arra,
hogy megtanuljak az árral szemben úszni, máskép
pen gondolkozni. Eljött az idő, amikor ez nagyon
szükségessé vált.
Eljött a második világháborúnak az ideje. Előre
tört a nemzetiszocializmus. Minden idegszálammal til
takoztam az ellen, amit a nemzetiszocializmus jelen
tett. Különösen sokat jelentett számomra, hogy ebben
az időben került előtérbe a zsidókérdés. Tömegesen
jelentkeztek zsidó emberek, hogy megkeresztelkedhessenek, betérhessenek. Bizonyos előnyt jelentett —
gazdasági, társadalmi előnyt, ha valaki keresztlevél
lel rendelkezett. Szép összegeket is fizettek egy-egy
keresztlevélért. A kelenföldi lelkésszel, későbbi apó
sommal, Szántó Róberttal, majd később utódjával,
W olf Lajossal, ill. Ordass Lajossal megállapodtunk
abban, hogy mi semmit se fogadunk el. Teljesen in
gyen végezzük a szolgálatot. Mindenkivel foglalko
zunk. Az én feladatommá vált a betérők oktatása,
Valami egészen sajátos hangulata volt az óráknak.
Olyan emberekkel kellett szembenézni, akik zsidó
származásúak és beszélnem kellett arról a Jézus
Krisztusról, aki maga is zsidó volt, akinek a kereszt
je fölé felírták, hogy „a zsidók királya” . És hiába
mondták Pilátusnak, hogy vedd le. Pilátus megálla
pította: amit megírtam, megírtam. Kiszínesedett, tar
talmában meggazdagodott számomra az egész Ószö
vetség, amikor ezeknek az embereknek kellett róla
beszélni. Nem tudtam sohasem fölmenni a szószékre,
hogy valahogy ezt a kérdést — mert úgy éreztem,
hogy ez az egész háborúnak valahogyan döntő kér
dése —, föl ne vigyem a szószékre. Ezért sok kelle
metlenségem is támadt. Megmondták egyesek, ha leg
közelebb én beszélek (egy nyugalmazott ezredes írta
meg ezt levélben), akkor nem fognak eljönni az istetiszteletre. Az ilyesmihez is hozzá kellett szokni.
A második világháború idejére esik az a szomorú
eset, hogy a későbbi apósom, akkor kelenföldi lelkész,
váratlanul meghalt. Egy férfi kereste fel a lelkészi
hivatalban, aki elvesztette feleségét. Apósom temette.
Levelet adott át neki és amíg a levelet olvasta, a
revolverét elővette és a levélen keresztül szíven lőtte.
Ezután önmagával is végzett. Mire befutottak a szo
bába, mind a ketten ott feküdtek élettelenül. Én ak
kor távol voltam. Orosházán egy ifjúsági konferen
cián szolgáltam. Oda érkezett a távirat és jöttem
haza.
Lelkészt kellett választani a kelenföldi gyülekezet
ben. Fiatal ember voltam. Mint fiatalnak, volt bizo
nyos előnyöm. Felvetődött, hogy az lenne a legjobb
megoldás, ha én, aki amúgy is vőlegény jelölt vagyok,
ott maradnék. Ez az árván maradt lelkészcsalád részé
re is megoldást hozna és a gyülekezet is szívesen
venné. Én azonban eleve tudtam, hogy itt nemet
kell mondanom, sőt azonnal pozitív javaslattal álltam
elő. Javasoltam, menjenek le Ceglédre, hallgassák
meg a ceglédi lelkészt, Wolf Lajost, és hívják meg
őt kelenföldi lelkésznek. Így került W olf Lajos Ceg
lédről a kelenföldi lelkészségbe. Vele együtt, később
mint kelenföldi vallástanár, működtem több éven át,
illetve a világháború időszaka idején teljes egyetér
tésben, nagyon nagy szeretetben és barátságban. Éle
temnek talán legnehezebb kérdése mégis vele kap
csolatos. Olyan nehezemre esik beszélni róla most
is, hogy sajnálom, amiért vállalkoztam rá. Ismét be
következett, hogy „más övez fel téged és oda visz,
ahová nem akarod” . Ahová nem akartam kerülni,
oda kerültem. Tudniillik: vele szembekerültem.
Szembekerültem azzal, aki nekem nagyon bensőséges
atyai-testvéri barátom volt; aki életének sok gondját,
keserűségét is meg tudta osztani velem; aki előtt én
is őszintén tudtam mindig feltárni a szívemet; akivel
politikailag is teljesen egyetértettünk a második vi

lágháború idejében — mert, hogy ha valaki gyűlölte
a nemzetiszocializmust, az Ordass Lajos volt, aki az
üldözött zsidóságnak az oldalára állt, az is Ordass
Lajos volt. Én talán hangosabb voltam. A szószékre
vittem föl a dolgokat. Ő inkább más vonalon próbál
ta szolgálatát ebben az ügyben teljesíteni. Mégis úgy
adódott, hogy a második világháború után egymás
sal szembekerültünk.
Bekövetkezett ugyanis, amiről azt tanultuk, amiről
meg voltunk győződve, hogy ez „nonszensz” , ti., hogy
Magyarország orosz befolyás alá kerül. Sokáig azt
hittük, miután kijöttünk Budapest ostroma után a
pincéből, hogy ez csak átmeneti idő. Valami furcsa
„ádventizmus” légköre terjedt. Abban reménykedtek
sokan, hogy egy szép napon felébredünk. Nagy hó
hullás lesz. Fehér ejtőernyősök érkeznek s az oro
szok kimennek az országból. Arra kellett berendez
kednünk, hogy ahová mi akartunk jutni, ami ellen
kézzel-lábbal tiltakoztunk, abba kellett beleállnunk.
Ott kellett keresztyénként élni és szolgálni, ahol —
azt mondottuk — ilyen körülmények között csak el
pusztulni, meghalni, de keresztyénként, egyházként
megmaradni nem lehet. Vállalni ezt, vagy lázadni
ellene? Ez volt a kérdés. Megkeresni az utat, a hit
nek a keskeny útját, vagy az ellenállásnak az útjára
lépni? Ez volt az a kérdés, amiben összekülönböztünk,
illetve nem tudtunk egyetérteni Ordass Lajossal. Em
lékszem az esetre, amikora lakásán arról beszélget
tünk, hogy egészen más körülmények között kell be
rendeznünk egyházi életünket, mint ahogyan eddig
volt. Egy olyan államban kell élnünk, ahol Isten a
kormányt ateistáknak, istenteleneknek, az egyházat
kritikus szemmel nézőknek adja át. Meg kell magun
kat aláznunk Isten előtt. Talán a hitlerizmus idején
azt kérdezte tőlünk Isten, hogy milyen kemény a
gerincünk, (sajnos nem volt kemény a gerincünk;
meghajlottunk) — mostan azt kérdezi Isten, hogy
meg tudunk-e hajolni az ő ítélete alatt; el tudjuk-e
fogadni az ítéletet, amelyet ránk mért. Vállaljuk-e?
A kérdés ilyen felállításában nem értett velem egyet.
Számára modellként — mivel személyesen is ismerte
és sokat járt északon — a norvég példa állt, Bergrav
püspök. Úgy gondolta, hogy amint a norvégok an
nak idején ellenálltak, úgy kell ellenállni nekünk is
és egy fikarcnyit se szabad engedni. Nem megalkud
ni! Ellenállni! Ez az a pont, ahol szétváltak útjaink.
Noha egymást továbbra is szerettük és megbecsül
tük, ilyen ellentétek között mégsem tudtuk tovább
gyakorolni azt a barátságot, amely kialakult közöt
tünk. Ahhoz, hogy egy barátság éljen és funkcionál
ni tudjon, sok alapvető kérdésben egyet kell tudni
érteni. S ahol ez nem adatik meg, bár elhordozzuk,
elviseljük egymást, a barátság tovább nem gyako
rolható.
Innen folytatódott további utam, s most kell el
mondanom, hogy mi minden felé vitt még az Úr Is
ten, olyasmi felé, amire előzőleg sohasem gondoltam.
Például arra, hogy az egyházi közigazgatásban és ad
minisztrációban fogok részt venni. Püspöki titkár let
tem 1953-ban. (Közbevetőleg, a videófelvételen kívül,
röviden elmondom még, milyen különös utat jártam
be a püspöki titkárságig. 1948-ban az egyetemes köz
gyűlés Dezséry László utódaként az evangélikus fő
iskolások lelkipásztorává és az újonnan létesített Lu
ther Márton Intézet igazgatójává választott. Veöreös
Imrétől, akit a Lelkipásztor szerkesztése erősen igény
be vett, átvettem a Gyermekbibliakör-vezető c. fo
lyóirat szerkesztését. Tanfolyamokat szerveztem. Meg
bízást kaptam az országos gyermekmunka vezetésé
re. Rövid életű konfirmációs kátét is írtam. Bábás
kodtam egyházunk kántorképzése és új énekesköny
ve [Űj rész] megszületésénél. Mindezt feszültségekkel
teljes, átmeneti időben. Többnyire rávettek. Szükség
volt rá. Nem térhettem ki. Vállaltam olyan feladato
kat, amelyekre nem készültem. Amikor külső beavat
kozásra a Luther Márton Intézet megszűnt, Dezséry

László kérte, hogy vállaljam mellette a püspöki titkári
hivatal vezetését.) Ettől kezdve közel 14 évig végez
tem ezt a szolgálatot, méghozzá három püspök mel
lett: Dezséry László mellett, Ordass Lajos mellett és
Káldy Zoltán mellett. Az az érdekes, hogy mind a
három barátom volt. Különbözőképpen volt mind
egyik barátom. Mindegyikkel meghasonlottam. Mind
egyikkel különbözőképpen. Talán legkevésbé De
zséry Lászlóval — de vele is —, mert talán ő
a legszomorúbb, a legtragikusabb eset, ha úgy tet
szik, a legnehezebben feldolgozható és megérthető.
Ordass Lajossal való meghasonlásomat már emlí
tettem. Vele újra püspöki titkárként kellett talál
koznom. Először úgy tűnt, hogy szó se lehet együtt
működésünkről. Később mégis együtt kellett mű
ködnünk. Különös módon történt ez, mert így vált
lehetővé, hogy az ő eltávolítása után valami megol
dásra juthasson egyházunk. Részese voltam annak,
hogy ne essen utána minden széjjel, hanem valaki
tovább vigye és vállalja a szolgálatot. Ekkor Korén
Emil barátommal, sok másokkal, kicsit az Állami
Egyházügyi Hivatallal is szembefordulva, Káldy Zol
tán pécsi lelkész püspökké választását javasoltuk.
Hozzá baráti kapcsolatok is kötöttek bennünket. Ő
lett a püspök. Itt eljött a pillanat, amikor szét kel
lett válnia utunknak. Isten ismét oda vitt, ami elől
állandóan menekültem, nevezetesen, hogy parókus
lelkész legyek. Úgy láttam, a püspöki hivatalban be
teljesítettem szolgálatomat. Amit Isten ott rám bizott,
elvégezhettem. Bejelentettem: parókiára megyek. Ak
kor ürült meg az angyalföldi gyülekezet lelkészi ál
lása. Megpályáztam, Angyalföldre kerültem.
Ami elől tehát mindig menekültem, nem azért,
mert kicsibe vettem, hanem azért, mert nagyon nagy
nak tartottam, azt kellett vállalnom. így lettem an
gyalföldi lelkész — félelem és rettegés között, de sok
örömmel. Tele volt a templom beiktatásomon. A kö
vetkező vasárnap, amikor felmentem a szószékre, úgy
éreztem magam, mintha trambulinon állnék egy
olyan medence előtt, amelyben nincs víz és most fe
jest kell ugranom. Álig voltak a templomban. Kitűz
tem magam elé a célt: a templomot meg fogom töl
teni szolgálatom segítségével. Ezt a célt nem értem
el, noha 18 évet szolgáltam Angyalföldön. A siker
nem következett be életemben. Írtam erről ilyen cí
men: Sikerélmény nélkül. Sikerélmény nélkül is le
het az ember boldog ember. Munkája hasznos is le
het — sikerélmény nélkül. Ha valamire büszke lehe
tek angyalföldi szolgálatommal kapcsolatban, hát az,
hogy bírtam 18 évig anélkül, hogy elvesztettem volna
munkakedvemet. Jó kedvvel végeztem, örömömet ta
láltam a munkában. Természetesen, bizonyos eredmé
nyeket el lehetett érni, s ezekért dicsértek is hol in
nen, hol onnan. Meg voltak velem elégedve. Csak ép
pen azt, amit célul tűztem ki, amit szerettem volna,
nem sikerült elérnem.
70 éves koromban mentem nyugdíjba. Talán jó lett
volna egy fél évvel előbb, mert a vége felé már kissé
nehezen ment, de még ment. Két célt tűztem magam
elé nyugdíjas éveimre. Az egyik, hogy tovább szol
gálom azt az egyházi munkaágat, amelybe egyszer
beletört a bicskám, egyházunk katehetikai munká
ját, a gyermekmunkát. A másik pedig, hogy meg
próbálom azt a korszakot, amelyet szeretne legtöbb
ember kiradírozni egyházunk történetéből, az elmúlt
40 évet, úgy feldolgozni, ahogyan azt én láttam, én
értékelem, ahogyan én szolgáltam végig; s ennek a
korszaknak azt az alakját, aki szerintem meghatáro
zó jelentőségű volt, akit nagyon-nagyon nehéz meg
érteni, s akit, azt hiszem, évekig nem tudnak majd
megérteni, Dezséry Lászlónak az alakját valahogy
reálisan, szeretettel, de igazságosan a maga helyére
tenni, mert érzésem szerint nincs méltó helyen. Róla
ma csak úgy lehet beszélni, mint ahogyan Antonius
beszélt Caesar holtteste mellett: „Temetni jöttem
Caesart, nem dicsérni. A rossz, mit ember tesz, túl

165

éli őt. A jó gyakorta sírbaszáll vele. Ez légyen Caesar
sorsa is.” Ő is az az ember, akiről ma csak rosszat
szabad mondani. Aki nem ezt teszi, gyanús, az más
képp gondolkodik. Én e tekintetben is másképp gon
dolkodó vagyok. Hogy az Úr Isten ad-e még hozzá
erőt, hogy valamit, valamit el tudjak mondani abból,
amit el kellene mondanom (tulajdonképpeni felada
tom ez volt most is). Tőle függ. Amit most elmond
tam, nagyon össze-vissza hányt, nagyon hirtelen, egy
kis fejfájás közben elmondott visszaemlékezés volt.
Semmiképpen se az, amit nekem tulajdonképpen el
kellene mondani. Pedig sokszor van úgy, hogy nagyon-nagyon szeretnék beszélni. Egyszer egyik uno
katestvérem keresett fel. Kérdezgetni kezdett: „Laci
bácsi, írd le mielőbb, amiket most elmondtál. írd le,
még mielőtt meghülyülsz.” Talán eddig még nem ju
tottam el. Amikor a régi dolgokra gondolok vissza,
a régi emlékekre, túlzottan igénybe veszi egész ideg
zetemet, túl nagy próbának veti alá lelkemet. Engem
borzasztóan keserít, hogy a múltat nehezen tudjuk
feldolgozni és ezért nem tudunk majd igazán to
vábblépni a jövő felé.
Érzésem szerint a 103. zsoltárnak szellemében kel
lene visszagondolnunk a múltra: „Áldjad én lelkem

az Urat és el ne feledd semmi jótéteményét.” Az
Úrnak az elmúlt 40 évben megtapasztalt — nehéz
idők közben megtapasztalt — jótéteményeiről, bi
zony-bizony megfeledkezünk. Örülünk, ha hibákat és
hibázókat találunk. Bűnt vallunk és bűnt vallatunk.
Szégyenkezünk olyasmi miatt is, ami miatt nem kel
lene szégyenkeznünk. „Áldjad én lelkem az Urat és
el ne feledd semmi jótéteményét.” Sohse feledjük,
hogy Isten különböző utakon vezetett embereket. Ha
a másikat másképpen vezette, mint ahogyan engemet vezetett: Mi közöd hozzá? — mondja Jézus. Te
jer és kövess engem. Három püspököt is szolgáltam.
Mindegyiket más úton vezette Isten. Mégis azt hi
szem, mindegyikre úgy kell visszagondolnunk, hogy
legyen áldott az ő szolgálatukért Istennek a neve.
Lehet, hogy itt nem találkozik az útjuk egymással,
mint ahogyan a párhuzamosok sem tudnak egymással
találkozni. De a párhuzamosok a végtelenben met
szik egymást. Azt hiszem, nekünk a történelmet, a
múltat, az elmúlt 40 esztendőt is, ebből a végtelen
ből kell néznünk, lehet néznünk, szabad néznünk és
meg is lehet érteni.
Benczúr László

(Anyagtorlódás miatt a Kolumbusz-sorozat ígért folytatását következő számunkban közöljük Pintérné Nagy
Erzsébet tollából.)

Hozzászólás
(LP. ’9I/7-8. sz. Ferenczy Zoltán — Gyülekezeti lelki
megújulás)
Érdeklődéssel és nagy örömmel olvastam Ferenczy
Zoltán bizonyságtételét. Igaz, számomra már az is ör
vendetes jelnek számított, hogy a LP korábbi számai
ban Pintér Károly foglalkozott e témával. Tekintetbe
véve egyházunk legutóbbi néhány évtizedének törté
netét, azt a tényt, hogy belső és külső görcsök néha
milyen nehezen oldódtak (oldódnak), igazán mérték
tartónak, józannak, körültekintőnek tartottam Pintér
Károly észrevételeit is — annak ellenére, hogy való
ban, bizonyos értelemben az elutasítás, vagy a túlzott
óvatosság hangzott soraiból.
Most azonban — túl a témával való puszta foglal
kozáson — végre egy belsőleg is érintett személy bi
zonyságtételét olvashattam annak a Szentlélek Úris
tennek csodálatos munkájáról, aki nélkül az egyedül
üdvözítő eseményt, Jézus Krisztusnak váltsághalálát
sem érthetnénk meg, s akinek állandó munkálkodása
nélkül e hitben meg sem maradhatnánk, és a még
oly nagyszerű reformátort felismerés, a hit által való
megigazulás is pusztán halott tanítás maradna.
Ferenczy Zoltán írása újabb bizonyság számomra,
hogy nem emberi bölcselkedés, hanem az Űr Jézus
Krisztus kezdeményező szeretete érttette meg velem
is, hogy ki lehet, ki szabad szakadni a rosszul értel
mezett „józanság” és fátikusan ráolvasott „rajongás”
alternatívájából, és nem kell pironkodva eretneknek,
rossz lutheránusnak tartanom magam — csupán
azért, mert az Ür Lelke megérintett, s mert szeret
ném a Jézus Krisztusról szóló örömhírt annak min
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den konzekvenciájával együtt mind többekkel — fő
ként közeli testvéreimmel megismertetni.
Remény ébredt bennem, hogy talán azok is itthon
érezhetik magukat az Evangélikus Egyházban, velem
együtt, akik nem (vagy nem csak) test és vér által
örökölték evangélikusságukat, hanem valóban Isten
újjáteremtő és újjászülő kegyelme által lettek egyhá
zunk tagjaivá. Annál is inkább fontos kérdés ez, mi
vel eddig sajnos nem mindig tudott egyházunk meg
felelő otthont, tápot biztosítani valamennyi, Isten szeretetétől megragadott életű hívő számára, sőt, sok
esetben inkább ellenállásba ütköztek, ahelyett, hogy
támogatást, bátorítást kaptak volna. Ilyenkor aztán
jól hangzott a sóhaj: „A szekták elszipkázzák gyüle
kezeti tagjainkat!”
Szeretném, ha a Fernczy Zoltán által ismertetett
téma nem annyira vita tárgya lenne a későbbiekben,
melyről pro és kontra érvelve bravúros vonalvezeté
sű igei (vagy annak látszó) citátumokkal is megtűz
delt intellektuális jobbegyeneseket lehetne gyártani
egymás ellen — hanem sokkal inkább gyakorlati ta
pasztalat, megélt valóság. Szeretném, ha a gyüleke
zeti lelki megújulásban — „karizmatikus ébredésben”
— nem vetélytársat, ellenfelet, szükségszerűen rossz
alternatívát látnánk, hanem áldott, mindannyiunk
számára felkínált lehetőséget. Ámen, úgy legyen!
„Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magá
nak az Úr, a mi Istenünk.” (ApCsel. 2,39)
A magam részéről — szívesen elolvasnám a Wimber-kongresszus jegyzeteit. Előre is köszönöm.
Bartha István

Mikor vagyunk „érettek” az első úrvacsora-felvételre?
— Néhány ünneprontó kérdés és gondolat a konfirmációk időszakában —
Legtöbb gyülekezetünkben má
jusban van a konfirmációi ünnep,
s egyben a konfirmáltak első úr
vacsoravétele. Hogy ez a kettő
szervesen összetartozik,
aligha
kérdés legtöbb gyülekezetünkben.
Pedig érdemes lenne egyszer fel
tenni az őszinte kérdést: vajon
tényleg a forrongó kamaszkor, a
12— 13 éves életkor az igazán al
kalmas időpont egy olyan miszté
rium el- és befogadására, mint az
úrvacsora?
A kérdés számomra nem elmé
leti, teológiai probléma csupán,
hanem konkrétan jelentkező lelki
pásztori, lelkigondozói kihívás.
Egyik gyülekezetemben minden
úrvacsorái istentiszteleten élő kér
dés: mi a helyes lelkipásztori
magatartás egy olyan komoly hi
vő családdal szemben, ahol az el
sőosztályos kisfiú őszinte vágyó
dással odatérdel szülei közé az úr
vacsorái oltárhoz? Tudom, van
nak szabványválaszok a „problé
ma” megoldására: egy áldó mon
dattal ki lehet elégíteni a kisgyer
mek „igényét” , s ily módon a ha
gyományos egyházi REND sem
szenved csorbát. De biztos, hogy
ez a kényelmes megoldás egyben
a krisztusi megoldás is?!
Jó tíz évvel ezelőtt, még wuppertali ösztöndíjasként részt ve
hettem a Rajnai Evangélikus Egy
ház zsinatán, ahol már akkor zsi
nati szinten vitatták meg a gyer
mek, illetve családi úrvacsorázás
kérdését. A megszületett döntés
lényege az volt, hogy minden
gyülekezet presbitériuma saját
hatáskörében dönthet, hogy en
gedélyezi-e megfelelő családi hát
tér esetében a család közös úrva
csoravételét olyankor is, ha a
gyermek még nem konfirmált.
Tudom, sok ponton lehet megkér
dőjelezni ezt a döntést: hiszen
mit jelent a megfelelő családi hát
tér, ki bírálhatja ezt el? Mi lesz
az egyház egységes rendjével, ha
egyik gyülekezetben odatérdelhet
együtt a család az úrvacsorái ol
tárhoz, míg a másikban ez nem
lehetséges ?
Mindenesetre érdemes lenne új
ra végiggondolnunk nekünk is
úrvacsorái gyakorlatunkat, a kon

firmáció és az úrvacsora kapcso
latát, kölcsönhatását is. Katolikus
többségű országban élve, nem
hagyhatjuk figyelmen kívül az elsőáldozói gyakorlatot sem, jó
lenne ezzel kapcsolatban katolikus
kollégák tapasztalatait megismer
ni. Magam részéről már gyakran
éreztem úgy, hogy például har
madik osztályos hittanosaim, köz
tük saját kislányom is, inkább
„érettek” lennének gyermeki bi
zalommal és áhítattal magukhoz
venni Jézus testét és vérét, mint
például hetedikes kamasz fiúk

(közéjük értve saját konfirmáló
fiamat is), akik tele vannak gya
núval mindennel szemben, amit a
felnőtt világ, egy felső „autori
tás” kínál, pláne, ha az még ir
racionális jellegű nem kevés szim
bolikus töltéssel van megtetézve.
Mint gyakorló lelkész és édes
apa várom tehát szolgatársaim és
szülőtársaim véleményét, tapasz
talatát ezzel az elméletileg teo
lógiailag és gyakorlatilag is egy
aránt izgalmas kérdéskörrel kap
csolatban.
Gáncs Péter

Csendes kérés emigráns lelkészbarátainkhoz
Tisztelünk és szeretünk Ben
neteket. Értékek vagytok. Kö
szönjük, hogy a 30—40 év alatt
imádkoztatok értünk, tanácsolta
tok, ritka külföldi útunkon et
tünk a kenyeretekből, ittunk az
üdítőtökből.
Amit elmondunk, inkább ne
künk szóló, identitásunkat tisztá
zandó. Azzel a közvetlenséggel
hallgassátok, mint mikor gyerek
korban leheveredtünk a kertek
alatt a fűbe, s megindult a be
szélgetés.
Akik egykor elhagytátok Ma
gyarországot, nyilván tusakodá
sok, álmatlan éjszakák után dön
töttetek így. Higgyétek el, nem
gondoltunk
rátok
ítélkezéssel,
nem morogtunk, hogy bezzeg
Nektek könnyű, mi meg itt ma
radtunk a szószban. Ötvenszer
akkora fizetést, szólás- és írás
szabadságot, modern összkomfor
tot élveztetek. Gyermekeitek me
hettek kitűnő iskolákba. Vehette
tek friss teológiai könyveket. Mi
meg mindezektől messze estünk,
és járhattunk az udvarban a bu
diba.
Tehát nem mondunk árulóknak
Titeket, akik elmentetek innen.
Hiszen tudjuk, az indulás Nek
tek is nehéz volt, s emigrációban
lenni azt is jelenti, hogy otthon
talannak lenni, sebesültnek lenni.

Csendesen azt kérjük, gondol
kozzatok el a következőkön:
Ha már így történt, hogy el
mentetek, — ne érezzétek Maga
tokat többnek, jobb magyarnak.
Bocsássatok meg, hogy mi itt ma
radtunk!
Nem kell elsorolnunk, milyen
testi-lelki
megpróbáltatásban,
nemegyszer életveszélyben. Mi is
írtunk naplót (nem mindenki ért
rá erre), és abban benne van
(vagy az emlékezetünkben), hány
szor fenyegettek meg minket, mi
kor meglátogattuk a kulákokat,
mikor nem olvastuk fel a püspö
ki körlevelet a szószékről, mikor
Veletek levelet váltottunk, ami
kor izgalommal vetítettük a dia
képeket és flaneleztünk úgy, hogy
a feleség figyelte a kapuajtót. Né
hányszor hallottuk: „Vigyázzon,
lelkész úr, mert jön éjszaka a
dzsip!” Nemcsak 3— 4 lelkész volt
itt hős, hanem Isten tudja, hány
névtelen, hűséges lelkész kon
centrált a gyülekezeti munkára,
és igyekezett elfelejteni a felső
vezetést, s a presbitériumban levő
„téglát” .
Csak csempészáruként jutot
tunk hozzá teológiai könyvekhez,
bár a püspök csúfolta a „Lilikét”
( = Thielicke) és a nyugati köny
veket. Mi szomjasan olvastuk eze-
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ket, mert létkérdés volt, hogyan
válaszoljuk meg modernül, tudo
mányosan az áltudománnyal ne
velt fiatalok kérdéseit éjszakába
nyúló beszélgetésekben, lefüggö
nyözött ablakok mellett. Ho
gyan találkoztunk hárman-négyen
„kártyázás” cím alatt kollégák,
hogy tusakodjunk, hogyan prédi
káljunk jobban, hogyan kellene
minőségi gyermekmunkát végezni.

OLVASTUK —
NEM ÉR TÜ N K EG YET
A Biblia Szövetség „Bib
lia és Gyülekezet” című
folyóirat IV. évf. 1. szá
mában (1992. március)
olvastuk Sípos Ete Al
mos cikkét „A Biblia hi
telessége” címen a 10—
12. lapokon. Ebből a III.
A Biblia szerzőségének
titka című fejezetből idé
zünk: „Jézus tehát és az
Újszövetség egyértelműen
igazolják az Ószövetség
szószerinti
ihletettségét
— idegen nyelven — a
verbális inspirációt”.

Szó-szerinti ihletettség?
De melyik szöveg ihletettsége szószerint? A hé
ber, a görög, a Károliféle fordítás esetleg? Min
denki, aki foglalkozott
egy kicsit is a Biblia ere
deti nyelveivel, tudja,
hogy nincs „szószerinti”
Biblia. Szövegvariánsok
vannak, különböző kéz
iratok alapján.

Így nem biztos, hogy mi szoru
lunk tanításotokra (különös, hogy
Ti milyen konzervatív teológiát
hirdettetek, amivel itt 40 éves
ateista átnevelés után nem me
gyünk semmire).

zajöttök ide dolgozni, miután a
politikai veszély elmúlt.
Ismétlem az első mondatot:
tisztelünk és szeretünk Bennete
ket. Örülünk, ha találkozunk Ve
letek. Kisebbrendűségi érzés nél
kül.
Testvéri öleléssel:

Ne fehér lovon jöjjetek hoz
zánk. Egyformán rászorulunk Is
ten bocsánatára. Ti is, mi is. Ki
csit vártuk, hogy néhányan ha

-ri -os
(A szerző kéri, hogy teljes
nevét ne közöljük. — Szerk.)

Dr. Ladislav Jurkovic
ny. ev. lelkész
Nálepkova u. 7.
040 01 Kosice-CSFR

Kosice, 1992. március 12
Nagyi.
Dr. Hafenscher Károly,
Lelkipásztor főszerkesztőjének
Budapest

Kedves Testvérem az Űrban!
Mint a Szlovák ág.h.ev.egyház egyik legidősebb lelké
sze, aki a Lelkipásztort több éven át figyelemmel kíséri, köte
lességemnek tartom az ez idei 2. számban a boldogult Rudolf
Kostial püspöktestvérre vonatkozóan közölt adatokat kiegé
szíteni :
a) A mostani egyetemes püspök választása előtti időben
mint vezető püspök, egyetemes egyházunkat irányította és
képviselte.
b) Gimnáziumba járt (2. pont): Nővé Mesto nad Váhom
— Vágújhély;
c) Állomáshelyekre nézve (4. pont): Vel’ká pri Poprade
= Felka-Poprád mellett, Hrusovo = Hrussó-Balogrussó, Myslenice — eredetileg Grinava — Grinád (Grünau);
d) Ev. egyházunk érdekében (új Szlovák énekeskönyv és
Agenda) élete utolsó napjaiban is tett lépéseket a mielőbbi
kiadás céljából;
e) A Matica slovenská nem

egyházi, hanem nemzeti kul

túrát őrző (nyelv, irodalom, hagyomány) intézmény, tehát fe
lekezetek fölött álló szervezet, amely úgy az országban, vala
mint külföldön is élő honfitársaknak hasznos szolgálatot fejt

Tehát: ihletettség igen,
de szószerinti ihletettség
nem, mert nincs „szósze
rinti” szöveg! Ezért aho
gyan a cikk másik feje
zetcíme
mondja:
„Ne
hagyjuk magunkat félre
vezetni !”
Dr. Harmati Béla
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ki.
*
Ezen alkalomnál kívánom a Szentlélek vezetését a további
biblika-lutheri szellemben irányított Lelkipásztor tevékeny
ségére, amely a közös testvéri egyházainknak, különösen a
lelkészeinek, nélkülözhetetlen szogálatot tesz.
Hittestvéri köszöntéssel a 2Tim 4,1—7 értelmében:
Dr. Ladislav Jurkovic

a megszentelő Isten elé, hogy kegyelmével meggazda
gítva végezze szolgálatát a világban az ember meg
mentésére és a Szentháromság dicséretére.
Gondolatok az igehirdetéshez

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE
János 17,1— 10
János evangéliumának 17. részét Chytraeus Dávid,
a XVI. századi teológus professzor nyomán nevezzük
főpapi imának. Valójában Jézus búcsúimádsága ez.
Nem csendes magányában, hanem a tanítványok
előtt, talán a szabadban mondta el Jézus ezt a pá
ratlan szépségű imádságot. Benne az Istenhez való
viszonyának a titkát tárja fel úgy, hogy közben a ta
nítványokhoz is szól, nekik ad nagyon lényeges ta
nítást. Az evangéliumi összefüggésből kitűnik, hogy
ez az imádság az utolsó vacsora estéjén hangzott el.
Ebben az imádságban Jézus, mint Fiú, Atyaként
szólítja meg az Istent, aki iránt teljes bizalommal
van. Egyben bejelenti neki, hogy korábbi megállapí
tásai után, amelyekben arról szólt: „Nem jött még
el az én órám” , most „eljött az óra” , az Isten cse
lekvésének az ideje. Jézus már egészen közel van ah
hoz, hogy elfogják, elítéljék, megostorozzák, tövisből
font koszorúval megkoronázzák és keresztre feszít
sék. Ezzel teljesedik be küldetése: életét adja a vi
lágért, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen. Ezzel a
cselekedetével Isten fenséges, mentő szeretetét reali
zálja és egyben megdicsőíti az Atyát.
Most elérkezett az óra, hogy az Atya is dicsőítse
meg a Fiút, azzal a dicsőséggel, amely már az övé
volt a világ teremtése előtt. Az a Jézus, aki erről a
„dicsőségéről lemondott” (Fii 2,7), most praeexistentia-jának állapotában meglevő dicsőségét kéri az
Atyától. Azt kéri, hogy a neki adott hatalommal örök
életet ajándékozhasson azoknak, akiket neki adott az
Atya. A Fiú dicsősége abban van, hogy felismerték és
elhitték, hogy az Atya küldte őt ebbe a világba.
Jézus a főpapi imádságban ezekért, a neki adot
takért, a gyülekezetért könyörög. Az ő dicsősége raj
tuk ragyog fel. Jézus Istent dicsőítő szolgálata és
megdicsőülése sem öncélú. Amikor az Atyának enge
delmeskedik, amikor kijelenti, kinyilatkoztatja az ő
nevét, akkor is a tanítvány javát szolgálja, mert
ezzel az istenismerettel az örök életet munkálja.
Egyben ébreszti a hitet és azt a meggyőződést, hogy
Krisztusban Isten jött el ebbe a világba, hogy az
embert megmentse.
Az ünnep jellege
Szentháromság ünnepe nem üdvtörténeti ünnep.
Talán éppen ezért is csak évezredünkben, pontosab
ban a XIV. században lett nagyünneppé a nyugati
egyházban. Az üdveseményeket felidéző utolsó nagy
ünnepünk, pünkösd után egy héttel következik ez
az ünnepnap. A Fiút elküldő Atya, a halálig engedel
mes Fiú és a megvilágosító és megszentelő Szentlé
lek munkájának a történetét esztendőről esztendőre
felidézve részben lezáró, illetve összefoglaló jellegű,
másrészt a megszerveződött egyház szolgálatba indí
tásának a kezdete ez az ünnep. Az egyházi esztendő
nek a nagyünnepek nélküli féléve kezdődik ezzel a
vasárnappal. A hétköznapi szolgálatra induló egyhá
zat odaállítja ez az ünnep a teremtő, a megváltó és

Jézus főpapi imádsága, illetve a belőle kiemelt tex
tus most nem üdvtörténeti összefüggésben, tehát
nagy csütörtök estéjén hangzik el, hanem Szenthárom
ság ünnepének textusa. A Szentháromság Isten első
két személyének, az Atyának és a Fiúnak az egysége
és dicsősége domborodik ki az alapigéből. A Szentié
lekről azonban nincs szó ebben az igeszakaszban. An
nál többet hallunk az ige által elhivatottaknak a kö
zösségéről, az egyházról. Az egyház pedig a Szent
lélek műve, ahogy Luther a Kis Kátéban, a III. Hit
ágazat magyarázatában mondja: „Hiszem, hogy saját
eszemmel és erőmmel nem tudnék Jézus Krisztus
ban, az én Uramban hinni, sem Őhozzá eljutni, ha
nem a Szentlélek hívott el engem az evangélium ál
tal” , .. „ahogyan a földön élő egész anyaszentegyházat is elhívja” (quemadmodum solet totam ecclesiam in terra vocare). A Szentlélek tehát implicite
benne van az egyházban, mert az egyház a Lélek ál
tal van!
Rövid igehirdetési vázlat
A mai ünnep a Szentháromság dicsőítésének és az
egyház szolgálatba indításának az ünnepe. Ki, hogyan
veszi ki részét a Szentháromság magasztalásából és
a szolgálatból?
1. Az Atya a Fiút, a Fiú az Atyát dicsőíti. Az Atya
azzal mutatta meg Fia dicsőségét,
hogy hatalmat
adott neki az örök élet ajándékozására. A Fiú azzal
dicsőíti az Atyát, hogy megismerteti őt a világban és
feltárja mentő szeretetét.
2. A Szentlélek azzal dicsőíti az Atyát és a Fiút,
hogy tovább adja az evangéliumot és nemzedékről
nemzedékre hatályossá teszi Krisztus életet mentő,
megváltó áldozatát.
3. Az egyház népe azzal dicsőíti a Szentháromság
egy Istent, hogy engedelmesen cselekszi az Atya aka
ratát, élő hittel megvallja megváltó Jézusát, és a
Szentlélek megvilágosító kegyelmét visszatükrözi éle
tén és szolgálatán.
Pintér János
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI
ELSŐ VASÁRNAP
János 5,45—47

Figyelj a hívó szóra!
Az egyházi esztendő rendjében a Szentháromság
ünnepe utáni első vasárnapok Isten hívását hangsú
lyozzák.
Dr. Jánossy Lajos „Az egyházi év útmutatása” c.
munkájában ezt írja: „Az első vasárnap... arra int,
hogy meghalljuk Isten hívó szavát és ne tegyük hiá
bavalóvá a kegyelem idejét, akik a testté lett Igét
hallgathatjuk. Semmi mással nem pótolható érték fo 
rog kockán!”
Alapigénk a betesdai gyógyítás kapcsán Jézus és
ellenfelei között kialakult drámai vitabeszéd része,
mintegy lezárása. A vita Jézus személye és küldetése
körül folyt és nyilvánvalóvá tette az írástudók és
farizeusok éles szembenállását Jézussal. A drámai
vita végén magától értetődő lett volna, ha Jézus ke
ményen elítéli ellenfeleit. Nem ezt tette. Világosan
megmondotta, hogy ő nem vádolni jött.
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1 .Jézus nem vádol, Jézus hív.
Ellenfeleinek kemény szembenállása, konok hitet
lensége nem hozza ki őt a sodrából. Nem erőltetett,
színlelt nyugalommal, hanem az igazsága tudatából
fakadó belső békével mondja el szavait.
Jézus magatartását szeretete motiválta.
Nem csak ebben az adott helyzetben, hanem min
dig és mindenütt. A kereszt kínjai között sem vá
dolta és nem átkozta ellenségeit, akik a szenvedé
sét okozták, hanem imádkozott érettük.
Határtalan, személyválogatást nem ismerő szeretetével fordul felénk és hív ma is. Igéjében megszó
lít, hívogat. Nem szolgaságra, hanem Isten gyerme
keinek boldog szabadságára. Félelem nélkül, örven
dező életre.
Meghallottuk-e és elfogadtuk-e már hívását? Meg
találtuk-e és felismertük-e benne feltámadott, élő
Urunkat?
Lehet, hogy már régen meghallottuk a hívást, el
is fogadtuk Jézust, mint személyes Megváltónkat. De
különböző okok miatt meglazult a vele való kapcso
latunk. Kihűlt az iránta való szeretetünk. Elham
vadt hitünk lángja. Eltűnt, szétfoszlott üdvösségünk
reménysége.
Jézus újra hív. Szeretetével most is kész magához
ölelni mindnyájunkat. Engedjük, hogy ezt megte
gye!

és a Hegyen. Ezért gyógyította a sántákat és a béná
kat, a süketeket és a vakokat. Ezért támasztotta fel
Lázárt és a naini ifjút. Ezért vállalt közösséget népe
megvetett fiaival és leányaival, Zákeussal és a mag
dalai Máriával. Ezért intette meg keményen a magu
kat igaznak tudó, magukkal megelégedett farizeuso
kat és írástudókat. Ezért hívott és hív ma is megté
résre, Isten országába személyválogatás nélkül, min
denkit.
2. Jézus az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták
be őt.
Kudarcot vallott Jézus? Látszólag igen. Népe mind
máig nem fogadta el őt. Nem ismerte fel benne a
Messiást. Ma sem ismeri őt el annak, Aki. Ez Izráel
tragédiája.
Jézus ma is jön. Ma is úton van. A „világ ország
ú já n ” vándorol. Csendben vonul, de hangja ma is
hallható. Keres bennünket, a tékozló fiakat, leányo
kat. Szelíden szól hozzánk. Nem tör ránk erőszako
san. Csendben várja, hogy befogadjuk Öt. Akik be
fogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyer
mekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az 5
nevében. (Jn. 1,12.)
Az őt befogadók, a benne hívők közössége az anyaszentegyház, mely minden nyomorúsága ellenére él és
gyarapodik.
3. Jézus visszautasításának
ménye.

tragikus a következ

2. A hallott, de visszautasított ige vádol.
Isten gondoskodott, és gondoskodik arról, hogy üze
nete eljusson hozzánk. Templomok sokaságában
hangzik az ige. A templomokon kívül is számtalan
olyan alkalom van, ahol hallhatjuk, megismerhetjük
Isten igéjét.
Az írott ige, a Szentírás mindenki számára elér
hető, megvásárolható.
Gyermekeink, ifjaink számára is van lehetőség,
hogy megismerjék Urunkat, Jézus Krisztust. Ma már
minden hátrányos következmény nélkül bárki jár
hat hittanórákra, akár az iskolákban, akár a gyüle
kezeti helyiségekben. De vajon hányan élnek ezek
kel az áldott lehetőségekkel? Hányán hallják és fo
gadják el Jézus hívását, igéjét? Nem kell-e szégyen
keznünk a ki nem használt alkalmak miatt?
Az apostoli intelem nekünk is szól: „Jól vigyázza
tok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem böl
csen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők go
noszak.” (Ef. 5,15— 16.)
Táborszky László
SZENTHÁROMSÁG ü n n e p e u t á n i
MÁSODIK VASÁRNAP
Máté 23,37—39

Meg ne vessétek, aki szól!
Ágendánk a fenti mondatban foglalja össze a va
sárnap üzenetét.
Textusunk az írástudók és a farizeusok ellen mon
dott úgynevezett nagy „vádbeszéd” befejezése.
A vádaskodás nem volt Jézus „kenyere” . Ha oly
kor mégis vádolt valakiket, meg volt rá az oka és
mentő szándékkal tette. Jézus „vádbeszédének” vége
panaszos, prófétai kiáltássá vált. E panaszos kiáltás
Jeruzsálem közelgő pusztulásának biztos tudatából és
Jézusnak népe iránti olthatatlan szeretetéből fakadt.

A választott nép nagy árat fizetett azért, mert el
utasította a Messiást. Jeruzsálem szörnyű pusztulása
kézzelfogható jele Isten kemény ítéletének.
Isten türelmes, de senki sem kerülheti el ítéletét.
Mindaddig, amíg ez be nem következik, van lehető
ség a megtérésre.
Ma még hangzik a hívás. Ma még tart a kegyelem
ideje. De mindnyájunknak szól a figyelmeztetés:
Fel, mert az irgalom percei múlnak,
Éltünk, mint folyam árja, siet.
Még ma, míg hívása hangzik az Űrnak,
Elfogad összetört, árva szívet.
Jézus ma még vár
De úgy alkonyul már,
Nőnek az árnyak, ím, későre jár.
Ma még nem késő. Ma még meg lehet hódolni a
majd diadamasan eljövő Űr előtt. Ha ez megtörténik,
akkor nem hiába hangzott Jézus fájdalmas panasza,
megtérésre hívó szava. Akkor ajkunkon visszhang
zik majd a Jeruzsálembe bevonuló Jézust köszöntők
himnusza: „Áldott, aki jön az Űr nevében!”
Táborszky László

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI
HARMADIK VASÁRNAP
Lukács 7,36—50

„Sok bocsáttatik meg”

A fejezet felépítésére, amely egyébként nagyrészt Lu
kács különanyaga, Grundmann mutat rá: Jézus a pró
féta (16. 39. versek), és Jézus a bűnösök barátja (34. v.).
Textusunk mindkét mondanivalóhoz kapcsolódik. Ha a
kettőt összekapcsoljuk, máris a „lukácsi” mondanivaló
nál vagyunk: a próféta a bűnösök barátja. Ez szaka
szunknak is megbotránkoztató — megrendítő üzenete.
Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a szinoptikusok meg1.
Jézus azért jött, hogy megkeresse és összegyűjtsekenetési történeteit, érdekes összehasonlítani őket (Mt.
26,7—13., Mk. 14,3—9., Jn. 12,3—8.). De amíg a felso
az elveszetteket.
roltaknál a megkenetést Jézus a temetésével kapcsolja
Egész földi életében ezt cselekedte. Ezért tanított a össze, itt erről szó sem esik. Itt a megkenetés a bűnök
zsinagógákban és a templomban, a Genezáret tavánál bocsánatával és a hálás szeretettel kapcsolódik össze.
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Vagyis újra a „lukácsi” mondanivalónál vagyunk: a bű
nök bocsánatánál, azzal a kérdéssel: „sok” vagy „kevés”
bocsáttatik meg?

Különös történet, benne egy elgondolkoztató pél
dázattal. Kövessük most azt a módszert a megértés
ben, hogy szemléljük együtt végig a történet szerep
lőit.
Egy korrekt szimpatizáns — mondhatnánk a Jé
zust meghívó farizeusról, Simonról. Nem sokat beszél
a történetben, csak amikor kérdést kap, tartózkodó?
De udvarias, amikor az átutazó rabbit meghívja há
zába. Hogy ennyit lát Jézusból, kitűnik megszólítá
sából is: „Mester” , Ebben és egész magatartásában
érezhető a tartózkodó tisztelet. Vendégül látja Jé
zust, de a vendégszeretet minimumát nyújtja. — És
akkor váratlanul belép valaki. Simonnak megvan a
véleménye róla, nem mondja ki, de gondolja: „bű
nös.” Ebben benne rejlik az általa vélt különbség is
kettejü között. Nála végül is rendben vannak a dol
gok, ismeri a Tórát, ismeri Istent, meg is tartja aka
ratát. Nincs mit megbánnia. De az asszony? — Gon
dolatában azonban Jézusról is megvan a véleménye:
ha próféta lenne, tudná ki ez. Mindezt végiggondolja,
ki persze nem mondja.
Ebben a pillanatban megszólal Jézus — elmondja
a példázatot a történetben. De nem válasz ez Simon
gondolataira éppen? S amikor azt mondja: „helyesen
ítéltél” — nincs benne az is: most magadat is elítél
ted? Simonnak meg kellett látni: aki vendége, az
előtt nincs titok, gondolataiba is belelát, azelőtt át
világított minden ember. Rá kellett jönnie: a két
adós közül ő az, akinek kevés bocsáttatott meg, ke
vésbé szeret.
Nem érvényes ez a kép egyházunk népének nagy
részére? Meghívjuk Jézust időnként, vagy megláto
gatjuk. A szimpatizánsok közé tartozunk. De nem
Simon módjára, korrekt, hűvös, tárgyilagos módon?
Nem ezért hideg sokszor a légkör templomainkban,
alkalmainkon? Hiszen alapjában velünk is minden
rendben van, ha vannak is elvétve bűneink, semmi
esetre sem sok, hanem csak kevés. Közben elfelejtjük,
hogy Jézus, Isten küldöttje ismeri életünket, szívünk
érzéseit is. Azt is tudja, amit mi még nem: minde
nestül és nagyon rászorulunk bocsánatára
Egy hálás bűnös — mondhatnánk a betolakodó aszszonyra. Szava nincs. Valaki ezt mondta, amit tesz:
pantomim. Csakhogy ő nem játsza meg magát. Amit
tesz, arra szíve indítja. Amit tesz, minden szónál
több. Mély tisztelet, alázatos hála, forró szeretet —
így foglalhatnánk össze. Szégyentelennek is nevezhet
né valaki, de aki bűneit megsiratta, annak már nincs
mit szégyellnie. Jézus érti a „néma beszédet” . Tudja,
hogy az asszonyt bűnei feletti sírásán túl a mélysé
ges hála vezérli. De azt is tudja, itt többről van szó,
ezért mondja neki: „hited megtartott téged” . Szá
munkra nem is döntő kérdés, amit néhányan felvet
nek, mi volt előbb: a szeretet vagy a bocsánat? Egy
biztos: az asszonyt már odavitte valami Jézushoz,
és Jézus elfogadja az asszony háláját és fel is oldozza őt. Mert Ö a megértő bűnösök orvosa, üdvözítője.
Nem hiányzik-e egyházunkból, keresztyénségünkből a „könny” (44. v.), magunk bűnei feletti sírás?
Nem hiányzik-e egyházunkból, keresztyénségünkből a
kapott bűnbocsánatért való — talán mások szemé
ben mértéktelen — hálás, újjongó szeretet? A sírás
és öröm itt összetartoznak, mert az Isten szerinti szo
morúság visz megbánhatatlan megtérésre és örömre,
üdvösségre.
Sokat megbocsátó Urunk van, mondja végül igénk.
Pontosan tudja mi van életünkben, ahogy Simonnál
és az asszonynál egyaránt. Amikor „sokról” és „ke
vésről” beszél, ezen elgondolkoztatni akar, nem pedig
„kategóriákat” felállítani, ahogy mi tesszük. Egy ka
tegóriában vagyunk mi mindahányan. Kérdés csak:
felismertük-e? Ezért elvétenénk a főüzenetet, ha meg
kérdeznénk: te melyikhez tartozol? Mert egyszerre

vagyunk magunkat rendbenlevőnek tartó, hűvös ke
resztyének és ugyanakkor sok bűn rejtőzik életünk
ben. A fő kérdés nem is ez. Hanem: Jézust felis
mertük-e igazán? Mert ezen múlik minden más. Ő
nemcsak tiszteletreméltó „Mester” , aki tanít, ha hall
gatjuk, hanem bűneinket megbocsátó, életünket meg
gyógyító Urunk, sőt olyan Barátunk, aki bűneinket
felvitte a keresztre. Ezért kész naponta minden bűnt
bőven megbocsátani.
Mai igénk az elmondottakon túl egy nagy lehe
tőséget kínál. Azt nem tudjuk, Simonban végül is mi
ment végbe, az asszonynál sejthetjük. De éppen ez
a mi mai óriási lehetőségünk is: „Megbocsáttattak
bűneid. Hited megtartott téged, eredj el.”
Keveházi László

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI
NEGYEDIK VASÁRNAP
Lukács 16,10—12
Korrigáló mondatok. Talán így is össze lehetne fog
lalni textusunkat, amely a hamis sáfárról szóló példázat
hoz kapcsolódik. J. Jeremiás írja: „itt derül ki, hogy a sá
fár nem követendő, hanem elrettentő példa” . Voigt így
fogalmaz: úgy tűnik, hogy a mondatok nemcsak a pél
dázathoz csatlakoznak, hanem önálló lábakon is állnak.
Descamps véleménye szerint a szakasz különösen a gyü
lekezet vezetőihez szól, mint akik lelki javak sáfárai
(álljunk meg ennél a gondolatnál egy percre!). S az sem
lényegtelen, hogy textusunk iránya a kevéstől a sokig,
a kicsitől a nagyig, a földitől a mennyeiig. Végered
ményben arról van szó, hogyan éljenek azok a minden
napi életben, a földi dolgokkal, akik ebben az irányban
élnek.

Korrigáló szavak
A három felolvasott mondatot így foglalhatnánk
össze. Előző szakaszban a hamis sáfárról szóló példá
zat olvasható. De ha valaki félreértette volna az ott
hallottakat, azt most Jézus kifejezetten korrigálja.
Nem önmagát kell korrigálnia, hanem a mi félreérté
sünket. Azt, hogy Jézus nem a hamisságot dicséri,
hanem egészen mást. S ha már a korrigálásnál, javí
tásnál tartunk, nemcsak a példázattal kapcsolatban
van erre szükségünk. Ezek a szavak életünket javít
ják, azt helyes irányban indítják. Mert nem apróbb
javításra, változtatásra szorul életünk, hanem teljes
újulásra. Egész keresztyén életünk korrekciójára van
szükségünk.
Mert mire is hívnak Jézzus korrigáló szavai?
Helyes látásra. Mindannak helyes látására, ami
életünkben körülvesz. A régi pogányok a napot, hol
dat és csillagokat istenítették. Mi ezen talán már túl
vagyunk (igazán? lásd: horoszkópok tömege). De he
lyesen látjuk-e mindennapi dolgainkat és anyagi ja
vainkat? Nem istenítjük-e ezeket is? Amikor azt
mondjuk: pl.: a pénz boldogít. A pénz kormányozza a
világot. Tudom, sok példa van ezekre. De miközben
mi is így beszélünk, nem lett-e a mi istenünkké is? Jézus
itt mammonról beszél. Azt olvastam, hogy a „mammon” szóban benne van az „ámen” szó is. Mire mon
dunk áment? Min csüng szívünk? Nem lettünk a pénz
szerelmesei? Vigyázat: Isten nem vesz ki minket ezek
ből a viszonylatokból. De megtaníthat helyesen látni
azokat. Jézus ilyen szavakkal illeti őket: kevés, ha
mis, másé. Nem úgy kevés, hogy sosem elég. Hamis
úgy, hogy sokakat és engem is be tud csapni. És vé
gül is, ami az „enyém” , igazán és végérvényesen nem
az enyém. Ez Jézus korrekciója az anyagiakkal és
mindennapi életünkkel kapcsolatban. Ne engedjük,
hogy isteneink, uraink legyenek. Benne élni, élni ve
lük és mégis így látni: kevés, hamis, másé, ez az a
látás, amire Jézus el akar vezetni.
Hűséges magatartásra. Ez a korrekció második lé
pése. Nem tudunk kimenekülni a világból, nem tu
dunk elszakadni az anyagiaktól, de a helyes látás
módból hűséges magatartás következik. Méghozzá
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így: „aki hű a kevesen” . Aki hű a kicsiben, az hű a
nagy dolgokban is. A kicsiben való hűség a nagy
dolgokban való megállás próbája. Aki Istenhez hű,
annak a mindennapi életben is hűségesnek kell len
nie. Hogyan tartjuk be és mi tölti ki a munkaidőn
ket? A ránkbízott, vagy tőlünk kért dolgokban milyen
minőségre törekszünk? Megtartjuk-e ígéreteinket?
Hogyan állunk a pontossággal? Javítjuk, vagy nehe
zítjük közösségeink életét? Ezeken a „keveseken” , a
mindennapi életnek ilyen kérdéseiben kell megmu
tatkozzék hűségünk. Megbízható társ vagy-e a hitves
társad mellett, a családban és más közösségeidben?
Ezek igazán apró dolgoknak látszanak az üdvösség
hez képest. De Jézus szava szerint ezeken és itt dől
el a „nagy” , az üdvösségünk is. A keresztyén ember
hanyagsága, slendriánsága is árukodik. Aki Urához
hű, annak a mindennapi életben is megbízhatónak kell
lennie. Az Úrnak való szolgálatunk és örökéletünk
összefügg a mindennapi életünkkel, s ha nem látjuk
ezt az összefüggést, elveszíthetjük a legnagyobbat.
Boldog reménységre hív végül is Jézus szava. S a

korrekcióhoz ez is hozzá tartozik, sőt teljessé teszi azt.
Ha előbb egy „sort” állítottunk össze a javakkal kap
csolatban, álljon itt most egy másik „sor” : sok, igazi,
tietek. Ez az, amivel Urunk tud megajándékozni ben
nünket. Azzal, ami mindennél több: szeretetével és
az örök élettel. Végül is erről beszél, erre utalnak
Jézus szavai. És ezzel kapcsolatban mondja, itt dől el,
a kévésen, a hamison és a másén, hogy miénk lesz-e
a sok, az igazi és a tietek. Mindez helyes látásunkon,
hűséges magatartásunkon és boldog reménységünkön
dől el. Ő megszerezte, kiharcolta számunkra mindezt,
És most életünket ebbe az irányba akarja állítani. Mert
végül is az örökéletre irányított élet szolgálja őt iga
zán. El kell gondolkoznunk: igazán ebben az irány
ban élünk?
Nemcsak „pályamódosításra” , hanem teljesen új
iránybaállításra van szükségünk. Ezért engedjük,
hogy Jézus szava itt és most korrigálja életünket,
hogy célba érhessünk .
Keveházi László

KÖNYVSZEM LE
Botta István: Huszár Gál élete, művei és kora
( 1512?—

1575)

„Adj minden üdőben igaz, jámbor lelkipásztorokat,
Kik te szent Igéddel legeltessék a te juhaidat.”
Nemrég jelent meg Bottá Istvánnak, a „magyar Luther
ről”, Dévai Mátyásról szóló könyve, s máris a reformáció
korának másik igaz tanítójáról és lelkipásztoráról, Huszár
Gálról írt monográfiáját tarthatjuk kezünkben. Új fejeze
tet nyit ez a régóta nehezen nélkülözött monográfia az evan
gélikus egyház- és irodalomtörténet-írásban, amelyet pe
dig már eddig is nagy nevek (Ribini János, Wallaszky
Pál, Fabó András, Zsilinszky Mihály, Payr Sándor, Jánossy Lajos, Wiczián Dezső, Sólyom Jenő és Schulek Ti
bor) hagyománya jellemzett.
Bottá István nagyszerű levéltári felfedezéseivel, forrás
kritikai elemzéseivel tisztázza Huszár Gál (Gallus Anaxius) viharos életútjának eddigi homályos pontjait. A re
formátor hittani nézeteinek (például Buliingerhez írt le
velének, prédikációinak) teológiatörténeti vizsgálatával
bizonyítja Huszár Gál töretlen evangélikusságát. Művei
nek teológiai, irodalomtörténeti, himnológiai, nyomdá
szattörténeti elemzésével kijelöli Huszár Gál helyét a
magyar kultúrában.
A könyv két részre oszlik: az első a reformátor életé
ről és koráról, a második pedig műveiről értekezik. Bottá
Istvánnak a magyarországi, bécsi és szlovákiai levéltá
rakban végzett kutatásai nyomán megismerhetjük Huszár
Gál fordulatos életútját: Krakkó (?)—Vízkelet—Magyar
óvár—Kassa—Debrecen — Nagyszombat — Komárom—
Nagyszombat—Rózsavölgy—Komjáti—Pápa. A szerző va
lóságos kis monográfiákat nyújt ezen helyekről, megele
venedik a 16. század hazai és külföldi szellemi élete, tör
ténelme, társadalmi élete, betekinthetünk a Szentírás
egyedüli zsinórmértékként elfogadó reformáció harcok
kal, nélkülözésekkel teli világába. Kortársai Huszár Gált
szelíd, alázatos embernek ismerték, „aki tudott tanácsot
kérni Buliingertől, együtt tudott működni a heves, el
lenkező tanítást vallókkal szemben indulatos Meliusszal,
de megmaradt lutheránus meggyőződésében.” (294.) A
katolikus egyház (Oláh Miklóstól Verancsics Antalig).
Ferdinánd, majd Miksa császár is üldözik, ugyanakkor
várkapitányok, főurak, városi polgárok, s főhercegként
korábban Miksa is támogatják. Mindeközben folytatja
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egyházépítő-egyházszervező munkáját: nemcsak nyom
tatja saját és más reformátorok műveit, de a nyomdát
is saját pénzén vásárolja, lelkészképző iskolát hoz létre,
Csallóköz—Mátyusföld szuperintendense.
Huszár Gál írja az első magyar nyelven megjelent, hit
vallásként is felfogható prédikációs könyvet (sermókat,
1558), melynek lutheri forrásait, az Ágostai hitvallásból
és az Apológiából való átvételeit Bottá István részletesen
feltárja. Ö szerkeszti a magyar protestáns énekköltészet
alapkövét jelentő 1560-as énekeskönyvet, melynek 105
énekéből az egyetlen példány felfedezése (1975) előtt is
Bottá István már 99-et kikövetkeztetett. ír és kiad minta
prédikációkat (homiliákat), perikópás könyvet (1573—
74?). Az 1574-es graduál szerkesztése, „a liturgikus rend
nek és énekeskönyvnek egységes egészként történő ki
adása Huszár Gál teológiai, gyülekezetei szolgáló mun
kájának csúcsa.” (438). Bottá István kimutatja e művek
forrásait, elemzi teológiájukat, műfajukat, szerkezetüket,
továbbá összehasonlító vizsgálatot végez a tanítvány
munkatárs Bornemisza Péter életművével, s kijelöli a
további kutatás lehetséges útjait. Mindvégig tekintettel
van arra, hogy témája nemcsak az egyház-, hanem az
irodalom- és zentörténet szempontjából is mily fontos:
az 1560-as énekeskönyv például „a „XVI. század dallam
anyagának legfontosabb forrása” . (384). (Luther 46. zsol
tár-parafrázisának fordítása, az „Erős vár nékünk az Is
ten” a 16—17. században 11 evangélikus, 13 református,
10 unitárius és 3 katolikus kiadványban és kéziratban
fordul elő, továbbá 23 olyan gyűjteményben, amely egy
aránt készült evangélikus és református hívek számára.
Kottáját 1975-ig mégis csak a katolikus „Soltári Éne
kek éből (1693) ismertük. Huszár Gál 1560-as énekes
könyvének 49 dallama között az „Erős várunk” is meg
található.)
Bottá István hatalmas munkája bizonyítja, hogy csak
is a levéltári kutatások nyomán előkerülő források fel
tárásával, Luther és a 16. századi reformátorok művei
nek alapos ismeretével lehet meghatározni 16. századi
prédikátoraink teológiai nézeteit, hitvallását, lehet be
mutatni az egyházszervezési folyamatot.
A lelkészszerző immáron a második könyvét jelentette
meg az Akadémia Reneszánszkutató Csoportjának rangos
sorozatának, a „Humanizmus és reformáció” -ban (szerk.:
Klaniczay Tibor). Munkája jól példázza világi és egyházi
történetírás szétválaszthatatlanságát, monográfiája az
egyháztörténet-írás mellett irodalomtörténet-írásunknak
is kiemelkedő alkotása.
H. Hubert Gabriella

Gyülekezeti szolgálat
lelkészi közélet
Papnék csendesnapja a Fasori Gimnáziumban
— Isten szőlőskertjének „háttérmunkásai” találkoztak —
Az ősi iskola nem érettségi talál
kozóra gyűjtötte össze volt növen
dékeit, hanem a több éven, évtize
den át szolgált és szolgáló lelkész
feleségek közösségét. Vagy talán ez
is érettségi, megmérettetési találko
zó volt? Urunk megkérdezi: megtettük-e, ami tőlünk telik, ami ránk
bízatott.
Készültünk a találkozásra Mária,
Márta szolgálattal. Talán e napon
kicsiben átéltük a papné szolgálat
egészét; megállásra késztető áhíta
tok, örömöt hordozó bizonyságtéte
lek, tanítások, együttlétünk vezeték
se, előkészítése, a másik terhénekörömének meghallgatása, a szent
muzsika szolgálata, iratterjesztés,
adminisztrációs munka végzése, s
asztalkörüli diakóniai szolgálat.
Bibliai szimbólumokat, története
ket ábrázoló kitűző segítségével papné-társra találhattunk, akit különö
sen lis hordozunk ezután imádsá
gunkban, így gondolhatunk arra a
papné testvérre, aki 80. születésnap
jáért ad hálát, vagy egy dunántúli
lelkészfeleségre, akit együttlétünk
alatt temettek. Van, aki hosszú szol
gálata alatt nem részesült örömben.
Imádkozunk azért a papné test
vérért, aki a közelmúltban hozta vi
lágra ötödik gyermekét, s boldogan
mutatta a karácsonyfa alá helyezett
„Isten ajándéka” fényképét. Vagy,
aki ötödik gyermeke várása miatt
nem lehetett közöttünk. Van, aki
egyszerre vállalta öt árva gyermek
nevelését. Felnőtt gyermekét veszí
tette el a közelmúltban egyik papné
testvérünk. Gondoljunk őreá is. So
kan egyedül viselik a szolgálatban
megfáradt évek terhét, örömét. Volt,
aki mankóval, többen bottal érkez
tek. Voltak, akik nem érkeztek
meg . . . S szólt az üzenet:
„Szent örök Isten, nincsen hová
lennem.
Bárhova futnék, Te utolérsz engem.”
Kereszthordozásról esett szó, a
papcsalád keresztjeiről. A papné,
mint papnő gondjairól is beszélget
tünk. Megterheltebb a mai lelkész
család; több szolgálat, nagyobb te
rület vár a szőlőmunkásokra. Van
nak keresztek, melyeket állandóan
kell hordoznunk; papi házak gyer
mekei nem érzik a szolgálat fontos
ságát; vagy gyógyíthatatlan gyerme
kek, családtagok gondozása. Énekel
hetjük tovább:
„Mélységes mélyből kiáltok tehozzád.
Forduljon ismét felém fényes
orcád!”
A várva várt találkozás középpontja
Jézus volt — a forrás. Hogyan ér
kezünk a forráshoz? Milyen terhek

kel? Mit kell letennünk? S mivel
töltjük meg vedrünket a távozáskor?
Az úrvacsorában átélhettük az Életrekeltő Víz Erejét.
„Elmúlt a régi, kezdhetem az újat.
Adj erőt nékem, hogy bátran
induljak!”
S mi történt velünk a találkozás
ban? Láttuk, hallgattuk egymást,
beszélgethettünk egymással s meg
ölelhettük a papné-testvért. Mind
azt, amik vagyunk, annak a sokféle
találkozásnak köszönhetjük, ame
lyekben részünk volt. Orosházától
Sopronig, Nyíregyházától Zalaistvándig hozta a vonat, az autó, a
mindig sínen, úton levő papnékat
25 évestől 85 éveslig. Jó volt látni a

papné édesanyákat papné lányukkal
vagy papné menyükkel együtt.
„ Szálljon szívemből hálaadó ének!
Irgalmasságod áldom, amíg élek.”
Iskolában voltunk — a papnéi
szolgálat iskolájában — bizony, ezt
is tanulni s tanítani kell, hogy egy
kor nehogy híjával találtassunk!
Vállaljuk a sorsközösséget lel
készférjeinkkel Urunk szőlőskertjé
ben „háttérmunkásként” — de nem,
mint béresek.
A közös éneklésben tavasz kezde
tekor Oculi vasárnapja üzent:
„Ne aggodalmaskodjál,
Nézz Istenedre fel!”
Szebik Imréné

Együtt a szolgálatban
Mielőtt rátérnék arra, mit is je
lent a hétköznapokban az együttes
szolgálat, elemezzük a címet. Eb
ben valamennyi szó hangsúlyos.
Együtt a szolgálatban!
Együtt,
— mert egyedül nem megy. A
gyülekezet nem egyszemélyes
vállalkozás,
— mert külön-külön sem megy.
Kétféle módon, kétfelé húzva
nem lehet gyülekezetét vezetni,
— rengeteg féle területe van a
gyülekezeti munkának, mégis itt
A szolgálatról, az egyetlenről
van szó, amikor a ránk bízott
gyülekeztben mindenféle eszköz
zel Istent szolgáljuk. Nyilván
nagyon sokrétű egy gyülekezeti
lelkész munkája — és ezért a
papnéé is az — de itt most a
nagy Egészről van szó.
szolgálatban,
— mert mindaz, amit csinálunk,
amiben részt veszünk, amiért
küszködünk, az szolgálat. És
benne vagyunk (nyakig!). Nem
a szolgálatról beszélgetünk, ha
nem benne élünk és égünk. Is
ten szolgálata ez, és nem embe
rek kiszolgálása. Embereket ki
szolgálni, a gyülekezet vala
mennyi lelki és társi igényét ki
elégíteni sem könnyű feladat, de
mi nem erre vállalkoztunk. Én
nél sokkal nehezebbre, és sok
kal nagyszerűbbre: Isten szol
gálatára. Sokféle hivatása lehet
a papnénak, de az elsődleges az
Isten szolgálata, A SZOLGÁ
LAT!
Arról mór a legutóbbi papné csen
desnapon volt szó, hogy mi mindent
vár tőlünk a gyülekezet, most be-

széljünk arról, hogy mit jelent ez
az elvárás a gyakorlatban.
Akár tetszik, akár nem, a lelkész
családok különleges helyzetben van
nak a gyülekezetben (főleg falun, de
talán városban is). Kicsit más szem
mel néznek minket, mint az átlag
családot a gyülekezetben. Ezt nem
mindig könnyű feldolgozni — főleg
kamaszodó gyermekeinknek. Nehezíti
a helyzetet, hogy saját családunk
mellé Isten még egy családot, a
gyülekezet nagy családját is ránk
bízza. Aki nagy családban él, bizto
san egyetért velem: igen fontos kér
dés, hogy van-e minden családtag
számára elég figyelem, szeretet, tö
rődés a családon belül. Nyilván, ha
őszinték vagyunk, nem-mel válaszo
lunk erre a kérdésre. Nincs elég fi
gyelmünk, szeretetünk a kis család
tagjaira, de a nagy családéra sem.
Sokszor élem át égető problémaként,
hogy nagyon nehéz összeegyeztetni
a kis család és a nagy család köré
ben végzendő feladatokat. A kis csa
lódnak meg kell érteni, hogy raj
tuk kívül más is van, — s a nagy
családnak is be kell, illetve kellene
látni, hogy a kis család is létezik
jogos igényekkel és elvárásokkal.
A mai nap programjában így szólt
a kérdés: Fel kell-e áldozni egyiket
a másikért? Talán ez túl erős meg
fogalmazás. Nem feláldozni kell, de
sokszor kell áldozatot hozni! Meg
kell próbálni összhangot teremteni
a kétféle család között. S ha a kiscsalád szerves része a gyülekezet
családjának — akkor talán nem
érezzük „feláldozásnak” , ami ránk
vár. Ha az ember örömet talál a
szolgálatban, örömmel vállalja —
akkor máris nem olyan tragikus a
helyzet.
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Azt hiszem, ez nemcsak papné
probléma, hiszen Jézus valamennyi
követőjének mondta: „ha valaki utá
nam akar jönni, tagadja meg magát,
vegye fel az ő keresztjét!” Talán a
mi életünkben sokszor ezt jelenti a
keresztfelvétel, hogy a családra
szánt időről le kell mondanunk ah
hoz, hogy valami rendben menjen
a gyülekezetben. És azt sem hiszem,
hogy a gyülekezetei kellene felál
doznunk a családért. Ha nem érez
nénk azt, hogy küldetésünk van egy
nagyobb körben is — nem vállal
tuk volna a papnéi szolgálatot. (Bár
zárójelben megjegyzem, hogy na
gyon fontosnak érezném a leendő
papnékat felkészíteni erre a szolgá
latra — mert néhányuknak talán fo
galmuk sincs, milyen sors vár rájuk
egy lelkésszel kötött házasságban.)
Hogy melyik papné milyen szol
gálatot vállal egy gyülekezetben —
ezt nyilván személyi adottsága:!, le
hetőségei is meghatározzák, s nem
utolsósorban a gyülekezet jellege.
Biztosan más a feladata egy váro
si és egy falusi papnénak. Én is lel
készcsaládban nőttem fel — mégis
sok mindent nekem kellett és kell
a saját káromon
megtanulnom a
gyülekezet vezetésében — annyira
más a város és a falu.
Nézzük most, mit is jelent az
Együtt a szolgálatban.
— Jelentheti a hátteret, azt, hogy
én is azt hiszem, amit a férjem.
Ugyanabban az Istenben hiszek,
ugyanazt a Jézus Krisztust akarom
követni, ugyanazért a Szentlélekért
könyörgök, mint Ő. Ez a legfonto
sabb. Mert szerintem, ha a lelkész
nek még a saját családjában is
misszionáriusként kell működnie, az
biztosan a gyülekezettől von el te
temes energiát.
— Jelentheti az „együtt” a való
ságos segítséget. Ennek számtalan
formája lehet: kántorizálás, ének
karvezetés, gyermekcsoportok veze
tése, konfirmációi oktatás, iskolai
hitoktatás, adminisztráció, könyve
lés, látogatás, lelkipásztori beszélge
tések stb. Ezek közül bármelyiket is
végezzük — hiszem, hogy társunk
nyakáról emelünk le 1—2 terhet.
Ezzel egyrészt a gyülekezet is neve
lődik, mert rájönnek, hogy a lelki
munka nemcsak a lelkész ügye;
másrészt talán könnyíthetünk a lel
készen, hiszen egyedül képtelenség
elvégezni feladatait.
Egyik folyóiratban olvastam egy
felmérést ezzel a címmel: Papok
alulnézetből. Ebben leírták, hogy
egy magyar papnak 33 szakmához
kellene érteni (ez nemcsak a római
katolikusokra érvényes!). Legyen teo
lógus, pszichológus, közgazdász, mű
vészettörténész, szociológus, villanyszerelő stb. Ez a felmérés egy kicsit
a papnékra is vonatkoztatható. S
hozzászámítható még ehhez a falusi
papné iránti elvárás: minden kor
osztályának másféle személyiségre
van szüksége, aki a papnéban teste
sülhet meg. A kicsi gyerekeknek le
gyek anyapótlék, a tizenéveseknek
jópofa vezető, kortársainak part
nere — de az időseknek maradok
továbbra is „tisztelendő néni” , aki
től meg lehet kérdezni, hogyan te
rítsünk szépen az LMK-ra vagy
hány dkg paprikát szórjunk 40 li
ter gulyáslevesbe.
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A viccet félretéve — én abban a
szerencsés vagy különleges helyzet
ben vagyok, hogy most már hiva
talosan is együtt vagyok férjemmel
a szolgálatban, hiszen beiktatott
gyülekezeti munkatársként dolgozom
Nagytarcsán. Ez azt is jelenti, hogy
nyilván többféle munkaágban segít
hetek, mint aki világi állásban tölti
egész napját. Sokrétű a munkám
az óvodai angoltanítástól a konfir
mációoktatásig, az adóügyek inté
zésétől az iskolai hitoktatásig, a gye
rekénekkar vezetésétől az adminiszt
rációig. Nehéz, hogy sok mindenhez
kellene értenem — de ez szép is
— soha nem lehet megunni, s ha
valami nem megy, akkor egy másik
munkaág öröme tarthatja bennem
a lelket.
A konkrét munkákon túl említe
ném az imádkozás fontos szolgála
tát. Imádkozhatunk sok mindenért
és sok mindenkiért: lelkészünkért
(férjünkért), hogy méltó szolgája le
gyen Istennek, hogy bírja erővel az
ezerféle ránehezedő terhet; gyüleke
zetünkért, egyik vagy másik test
vérért, aki lelki ébredésben vagy
éppen válságban van; egy-egy prob
léma megoldásáért — legyen az egy
önkormányzattal vívott harc vagy
a gyülekezeten belüli széthúzás,
meg-nem-értés elsimítása, megoldá
sa.
Az imádkozáson túl nyilván sok
szor mi vagyunk az az egyszemélyes
„közönség” aki előtt, meg lehet nyíl
ni és akivel meg lehet ozstani a leg
nagyobb terhek súlyát is.
S még egy utolsó terület, amiről
feltétlenül beszélnem kell: a nyi
tott otthon kérdése. Hála Istennek,
én egy igazi nyitott otthonban nőt
tem fel. Ennek akkor csak örömét
és áldását érzékeltem, s ezt ma is
hálásan köszönöm Istennek és szü
leimnek. Nálunk természetes volt a
belföldi vagy külföldi vendég ebéd
re, szállásra vagy csak egy jó be
szélgetésre. Szüleimnek nagyon sok
barátja volt és van — s ez bizto
san annak
köszönhető, hogy volt
idejük, szeretetük a jövevénnyel tö
rődni.
Azóta már régen a saját ottho
nunkban próbáljuk ugyanezt az élet
stílust, szemléletet megvalósítani. A
mi lakásunk is nyitva áll bármikor
a gyülekezet tagjai számára, s szí
vesen látunk idegenket is egyenként
vagy csoportosan.
Nem állítom, hogy mindig könynyű barátságosan, jókedvűen fogad
ni valakit, aki aznap már a 15. vagy
a 28. jövevény — de hiszem, hogy
ez is fontos szolgálat. (Ezek nem
fiktív számok, az adófizetés idején,
de máskor is sok ilyen napunk van.

Tegnapelőtt pl. 19-en jöttek — a
saját családtagjainkon kívül.)
Az sem könnyű, ha otthonunkban
nem találunk egy csendes zugot,
ahol át lehet öltözni, vagy valamit
el lehet olvasni vagy leírni.
Mivel
Budapest-közeli faluban
szolgálunk, sok külföldi vendég ér
kezik, mert közel vagyunk, mert
népviseletes gyülekezetét lehet látni
stb. Én úgy érzem, hogy a sok-sok
vendég mind gazdagítja életünket,
sokan erősítették már hitünket —
s örülök, hogy gyermekeink és a
gyülekezet számára is természetes
megnyitni az otthont egy vagy több
máshonnan érkezett keresztény test
vér előtt. (A gyerekek általában már
csak azt kérdezik: Hány busszal
jönnek?, vagy Milyen nyelven be
szélnek?) Nem akarok itt részletek
be bocsátkozni, mert itt valamenynyien tudnának órákig mesélni a
papnék kalandos életéről.

Foglaljuk most össze az elmon
dottakat:
— A papné feladata olyan sokol
dalú és sokrétű, hogy emberileg
nézve nem is lehet eleget tenni va
lamennyi elvárásnak. Minden nap
újra bocsánatot kell kérnünk Isten
től az elmulasztott tennivalókért és
minden nap új erőt kell kérnünk az
aznapi feladatokhoz.
— Rengeteg nehézséggel küszkö
dünk: időhiánnyal, a központi ren
delkezések hiányával (gondolok itt
a szervezett szabadnapok rendsze
rére, a nyári szabadságok megoldat
lanságára), a sorrendiség megálla
pításának gondjával (mikor van
előbb helye a családnak és mikor a
gyülekezetnek). De gyermekkorom
ban Édesapám sokat mondogatta ne
kem: a nehézségek arra valók, hogy
leküzdjük őket!
Valójában, valamennyi nehézsé
gen túl és azok ellenére is, én cso
dálatos hivatásnak érzem a papné
hivatását. Nagyon nehéz, de a leg
szebb. Az Űr eszközének lenni, se
gítőtársként férjünk oldalán — nem
feladva feleség- és anya-mivoltunkat.
Megtiszteltetésnek érzem, hogy
Isten emberei lehetünk ebben a vi
lágban és hálás vagyok Istennek,
hogy elfogadja sokszor gyarló, bot
ladozó vagy éppen lázadozó de jó 
szándékú szolgálatunkat.
A mai ige az Útmutatóból így
szól: „Engedelmesen
megtesszük
mindazt, amit az Űr rendelt.”
Lehet ezután kérdőjelet is tenni:
Engedelmesen ?
Megtesszük?
Mindazt, amit az Űr rendelt?
Bárcsak mondhatnánk kijelentő
módban is! Isten adjon ehhez sok
erőt, bölcsességet, hitet, szeretetet!
Gáncs Péterné Hafenscher Márta

Együtt a reménységben
Az 1984. évi Evangélikus Világ
gyűlés jelmondata így hangzott:
„Jézus Krisztusban itt a jövendő!”
Reménnyel teli távlat! Ki gondolta
volna, hogy még 10 év sem telik
el és ennyire kézzelfoghatóvá lesz
mindez: Egyházi, gyülekezti mun
kánk szélesre tárulásának vagyunk
tanúi (hitoktatás, konfirmáció oktatásban részt vevők létszámának

ugrásszerű megnövekedése, egyesü
leti munka, missziói lehetőség szen
vedélybetegek, állami gondozottak,
fogházakban levők felé, szociális ott
honokban, kórházakban ápoltak köz
ti lelki munka. . . — és még sorol
hatnám).
Szinkronban mindezzel nemze
tünk lehetőségeinek kiszélesedését
élhetjük meg. Mégis, megdöbbentő

tapasztalat, hogy a számunkra na
ponta elérhető területeken: munka
helyen, lakóhelyen, gyülekezetben
nem a konstruktív és aktív maga
tartás, hanem a pesszimista és
szkeptikus megnyilatkozások válnak
egyre erősebben uralkodókká. Pedig
összefogásra,
együttmunkálkodásra
égetően szükség lenne!
Együtt a szolgálatban — remény
ségben! Legtermészetesebben és leg
kézenfekvőbben áll ez a házastárs
sal és a munkatársakkal kapcsolat
ban,.
Nyugdíjkorhatár küszöbén sok ta
pasztalat, élmény és bizonyság kí
sér a házastársammal közösen vég
zett
szolgálatokban.
Ugyanakkor
érezzük és tapasztaljuk — nem az
élet kihívásaként, hanem Urunk
megbízásaként —, hogy további fel
adatokat kell vállalnunk.
„Nemdolgozó háziasszony” -ként, kis
falu bezártságában kezdtük és ke
restük együtt, évtizedeken át a szol
gálat legkisebb lehetőségét. Megta
nultam, hogy kell és lehet ismeret
len gyülekezeti tagokkal kapcsolatot
létesíteni, beszélgetni; mi a lelki
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pásztori látogatás tartalma és célja.
Együtt próbáltuk szélesíteni a temp
lom falai közé „beszorított” lelki
munkát mindenütt, ahol csak elfo
gadták, vagy igényelték a társada
lomban. Mindez megalapozta a je
lenlegi aktív gyülekezeti munkát.
Ma helyettesként szolgálok a bokodi gyülekezetben püspöki e n g e d é l
lyel.
„Márta-szolgálattól” az igehirde
tésig széles munkaterületet járhat
tunk végig, miközben a közös útke
resésben és közös szolgálatban egy
életen
keresztül
tapasztalhattuk:
valóban segítőtársat adott mellénk
Isten.
A jelen helyzetkép egy tradíciójá
tól megfosztott hitéletben, a régi ta
pasztalatok adaptálását állítja fel
adatul. Az „úgyis és úgyse” pesszi
mista légkörének elhatalmasodásá
ban és híveink megrendült, aggódó
kérdéseiben van lehetőség és —
nagy szükség is van rá —, hogy
társsal és társakkal közösen kér
jük és keressük a bátorító, előre
mutató szót. Istennek hála, van há

zastársi, munkatársi — és imakö
zösség !
Bizalom a holnap felől lehetséges
ilyen háttérrel. Reménységünk alap
ja és forrása nem a magunk ereje,
tapasztalata, nem is a körülmények
kedvező alakulása. Magának, Isten
nek a jelenléte a realitás, a jöven
dő! „Nem látják a napot, bár az
égen ragyog, de szél fut át rajta és
kiderül.”
Reménység a végső kérdések felől.
Sokféle, keleti vallási áramlat, egy
házakon belüli más tanítások erővel
reklámoznak és hirdetnek csodás
eredményeket, a lelki vacuumban
„biztos irányt” . Merjünk bizonyságot
tenni arról, hogy Isten nem „írta
le” az embert. Nincsen pont a sírnál,
hanem Ő mindent újjá tesz. Mer
jünk hívni, tanítani és inteni az is
merettel, őseink bizonyságtételével
és Isten erejének a saját életünkben
megtapasztalt valóságával — hittel.
Asbóth Lászlóné
(A
csendesnap
további
anyagát következő számunk
ban közöljük. — Szerk.)

D r. R E Z E S S Y Z O L T Á N

Csetneken látta meg a napvilágot, ebben az ősi
gömöri városkában, amelynek már a középkorban
pallosjoga volt és ahol szepesi árusok, kereskedők
révén Luther tanai fogékony talajra találva, hamar
befogadták a reformációt. Történelmi múltat lehelő
műemlék templomában valamikor külön karzatot
szántak a leprások részére és számtalan értékes, régi
török kori emléket őriztek. Talán itt ivódott szívébe
a történelem szeretete, a múlt komoly megbecsülése.
Aszódon, a patinás evangélikus gimnáziumban töltöt
te középiskolai esztendeit kitűnő eredménnyel, ugyan
úgy, mint ezután teológiai tanulmányait a soproni
hittudományi egyetemen. D. Dr. Raffay Sándor bánya
kerületi püspök avatta lelkésszé 1930-ban.
Kiváló eredménye folytán mindjárt Budapesten ka
pott hitoktatói állást. Munkája közben bölcsészeti ta
nulmányokat folytatott: történelem és latin szakos
tanári képesítést is szerzett, majd Lipcsében töltött
egy tanévet ösztöndíjasként az ottani egyetem evan
gélikus hittudományi karán. Bölcsészeti doktorátusá
val tett koronát tanulmányaira.
1939-ben kötött házasságot Pétery Mártával, s a
Teremtő három gyermekkel áldotta meg házasságu
kat. Feleségét azonban váratlan és súlyos betegség
hamar elragadta, és sokáig magányosan volt kényte
len nevelni gyermekeit, míg második házasságot kö
tött Egyed Irma celldömölki tanítónővel, aki hűséges
társa volt jóban és rosszban, gondozta és ápolta őt
élete végéig.
A budapesti vallástanárság (1930—34) után a nyír
egyházi evangélikus gimnáziumban tanított (1934—
42). Szívesen és lelkesen végezte munkáját és ezt
egyháza is megbecsülte, mert 1942-ben a Budapest
Deák téri evangélikus leánygimnáziumba választot
ták meg szaktanárnak.
A háború utáni években bekövetkezett politikai
helyzetben németországi tanulmányai és ennek alap
ján írt disszertációja miatt méltánytalan kritika érte
és így a pedagógia területét kénytelen volt 1946-ban
elhagyni. Nem érhette már meg, hogy egyházunk —
nehéz négy évtized után — azokat az iskolákat, ame
lyekben ő is tanított, most visszakapja. Az akkori
egyházi vezetőség úgy segített helyzetén, hogy —
mint felavatott lelkész — segédlelkészi beosztást ka

pott előbb Kelenföldön, Budavárban, Ferencvárosban,
s majd újra Kelenföldön. Itt 1953-ban, értékelve szol
gálatát, másodlelkészi híványt nyert és hűségesen, ál
dozatosan és nagy alázattal munkálkodott 1974. de
cemberéig.
Ekkor a pártállammal összefonódott akkori egyházi
vezetés önféltésének esett áldozatául, mint sokan má
sok. A gyülekezet jubileumi ünnepi hetén ugyanis a
történeti visszaemlékezés során Ordass Lajos püspök
és Kende György volt parókus lelkészek nevét is meg
említette, s ezek a nevek akkor erősen irritálták az
állami és egyházi vezetőket egyaránt. A püspökök
által kiküldött vizsgálóbizottság jelentése nyomán
Rezessy Zoltánt ezért és ekkor nyugdíjazták.
A már régebben elkezdett szemantikai (jelentés
tani) munkáját vette akkor elő, s amíg tehette —
csúcshegyi kertje gondozása mellett — ezt a művét
dolgozta át, egészítette ki. Alapvető, hatalmas tanul
mányát a Magyar Tudományos Akadémia nyelvészeti
osztálya is megbecsülte és nagyra értékelte, sőt kötet
nyi bibliográfiáját a szemantika tárgyából át is vette.
Pontossága, alapossága, precizitása nemcsak ebbéli
munkájában, hanem addig gyülekezeti szolgálatában
is példamutató volt. Jellegzetes gömöri táj szólása
ízessé tette szavait. Hűséges pásztorként előszeretet
tel gondozta a farkasréti gyülekezeti körzetet és nagy
része volt az ottani kápolna felépítésében. Meg
szervezte és vezette a beteggondozók bibliaóráját a
kelenföldi gyülekezetben.
Nyolcvanötödik születésnapját már súlyos betegen
érhette meg az elmúlt év karácsonyán. Ez év már
cius 1-jén hosszas szenvedés után hívta haza üdvö
zítő Istene. Gyászjelentésén méltán állhatott az ige
Pál Korinthusi leveléből: „Jézus ezt mondta nekem:
Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőt
lenség által ér célhoz.” (2 Kor 12,9) Özvegye, három
gyermeke — közöttük lelkészfia: Miklós — és azok
családjai, rokonok és a kelenföldi gyülekezet búcsúz
tak tőle, amikor március 20-án, volt szolgálati he
lyén, a kelenföldi templom kolumbáriumában helyez
ték el hamvait. Az igehirdetés szolgálatát Takács Jó
zsef, mint a család barátja látta el, Szebik Imre püs
pök az egyhákerület, Missura Tibor esperes az egy
házmegye nevében búcsúzott tőle. Emlékét megőrizzük.
Bencze Imre
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JÉZUS

KRISZTUS

életét a pestszentlőrinci külön konfirmandus anyag az
EGYHÁZI ESZTENDŐ ünnepeinek segítségével veszi
sorra. Ez elsősorban a BIBLIA Isten Igéjeként való
megismertetését tűzi célul, másrészt az evangélikus is

tentiszteleti LITURGIA megértetését kívánja szolgálni,
és ehhez igénybe veszi az ősi egyházi SZIMBÓLUMOK
(ábrák) képi eszköztárát — egyházművészeti, ill. peda
gógiai módszerként.

ADVENT
a messiásvárás időszaka. (A messiási várakozás megértésének hátterét a választott
nép történetének ismertetése képezi.) A mécses a várakozás jelképe. Izraelita elő
szobákban éjjel kis olajmécsláng világított az érkező vendégnek. A kereszt két ágá
nak üzenete is van: Isten kegyelme a földi mélységeken túlra is lehajolt az ő szeretet-áldozatával. Ő a mi földi létünk horizontját is meghatározza. A kereszteződési pontban hajtotta le fejét Jézus, kimondva a megváltás legnagyobb szavát: „EL
VÉGEZTETETT !”
KARÁCSONY
Megszületett a Megtartó a Dávid házából — jászolbölcsőben. A Dávid-csillag két há
romszöge jelzi: Krisztus személyében két világ egyesül: a mennyei és a földi. Le
felé hajlik az egyik, s fölfelé irányul a másik. — (A jászol jelzi, mily alacsony sor
ba érkezett közénk az ŰR, oda, ahol az ember az állatokkal bajlódik. — A csillag
láthatatlan átlói Krisztus-monogramot képeznek.
ÚJÉV
„Karácsony nyolcada” , a „Kiskarácsony” , Jézus nevenapja, templomban történt be
mutatásának és körülmetélésének napja, 8 napos korában. E név: „JÉZUS” azt je
lenti: Isten megszabadít! Jó nekünk Jézus nevével kezdeni a polgári újévet. Mi ek
kor mindig azt énekeljük: „(Jézus legyen jelszavunk, midőn egy új évbe lépünk.”
(Év. Ékv. 182).
VÍZKERESZT
Ekkor ünnepeljük Jézus megkeresztelkedését. A Keresztelő János keresztségének
felvételével tanúsítja az ŰR, hogy közösséget vállal a bűnösökkel. A keresztség
szentségében ezt teszi velünk is! Vízkeresztkor — ezen túlmenően — az Epifániát,
Krisztus dicsőséges megjelenését is ünnepli az egyház (ez volt legelébb a „Karáosony” ünnepe), továbbá a „Három Királyok” -ra gondolva ez a nap a pogánymiszszió ünnepe is. (A Bibliában nincs szó „három” -ról, és a „királyok” is tkp. mágoi,
azaz csillagjósok, ill. tudósok voltak.
BÖJT
Jézus Krisztus a pusztában 40 nap és 40 éjjel készült, küldetésére, a világ megvál
tására. Az ördög többféle (szociális, politikai és vallási jellegű) kísértésére sem tért
le Urunk az Atyának való engedelmesség keskeny útjáról. Böjt időszakában úgy ha
ladjunk az Űr útján, hogy fordítsunk mi is fokozott gondot a lelkiekre!
v i r á g v a s Ar n a p

latinul P a l m a r u m — a dicsőséges, hozsannás jeruzsálemi bevonulásra emlékez
tető ünnepünk. Szamárháton vonult be a Béke Fejedelme, ellentétben egyes harcos
messiási várakozásokkal. Ekkor a nép Dávid Fiaként ünnepelte Jézust és ruháit
terítette eléje szőnyegként, és pálmaágakkal köszöntötte az Urat. A datolyapálma
Júdea szimbóluma, és a pálma levele győzelmi jelkép.
NAGYCSÜTÖRTÖK
Földi életének legutolsó estéjén alapította az úrvacsora szentségét Jézus Krisztus
— szavával és cselekedetével. Az ostya a páskavacsora kovásztalan kenyerére utal,
a bor a hálaadás kelyhében pedig a feláldozott páskabárány ártatlanul kiontott vé
rére. Amit a kenyér jelent a testnek, azt jelenti Krisztus a léleknek. A bor — ab
ban az időben — gyógyszernek is számított (mind külsőleg, mind belsőleg).
NAGYPÉNTEK
A töviskorona a királyi korona tárgyi ellentéte — gúnyból és megvetésből fonva.
Kör alakú, szimbolizálva a szenvedés végtelenségét. Belül az ötágú csillag az óke
resztyén idők ember-jelképe az ember Jézusra utal, aki minden embert megváltott
az Ő ártatlan szenvedésével és halálával. A három szeg jelzi a gonoszság teljessé
gét, amivel Jézust lelkileg (árulás),
szellemileg (hazug vallatás) és testileg (megkínzás) akarták megtörni.
HÚSVÉT
Krisztus feltámadásának ünnepe az üdvtörténet legnagyobb napjai között elsőrendű,
a hét első napjára esik. (E napra esik még a Teremtés kezdete, és a Szentlélek ki
töltetése is!) A görög „khi-rhó” Krisztus-monogramból képzett győzelmi lobogó a
húsvéti üres sír fölött azt hirdeti: ő legyőzte a bűnt, a halált és az ördög hatalmát,
„hogy egészen az övé legyek” ! (Luther).

MENNYBEMENETEL
Krisztus — a megdicsőült Király — a kereszten át jutott a királyi koronához.
(Minden hordozott krisztusi kereszt fölött a korona ígérete lebeg.) A korona azt
is jelképezi, hogy a Király gondolatai a mennyeiek felé irányulnak. A felhő min
dig Isten titokzatos jelenlétére és cselekvésére utal. Krisztus — megdicsőült test
ben — felvitetett a mennybe, de lábnyoma — az egyház — itt maradt a földön.
(Bennem is?)
PÜNKÖSD
Húsvét után az ötvenedik (görögül: pentékoszté) napon —, amint Krisztus meg
ígérte — kitöltetett a Szentiéleik, a hét első napján. A fent látható jelkép a ga
lamb stilizált rajza, arról tanúskodik, hogy az Atya és a Fiú a Lélek által van
jelen az emberi szívben — ha az befogadja őt. A „szél” vonalak a \2 lángnyelv
irányába mutatnak, a Tizenkettőre utalva. A tűz még a vasat is megtisztítja és
formálhatóvá teszi, amint a Lélek a mi szívünket. A tűz világosságot is áraszt. A
„szélroham” láthatatlan, de csupa erő, amely nem konzerválható.
SZENTHÁROMSÁG
A Szentháromság háromságos egység, itt a háromlevelű lóhere-levéllel próbáljuk e
titkot ábrázolni. A Szentháromság egy igaz Isten háromféleképpen mutatkozik meg
a Bibliában: ATYA, aki szeret bennünket, pedig szeme mindent lát, azaz mindentudóan ismer bennünket (és ennek ellenére szeret), a FIŰ kieszközölte számunkra
a kegyelmet (a hal görög betűszava a legrövidebb hitvallás foglalata: Jézus Krisz
tus Isten Fia — Megváltó!), a SZENTLÉLEK pedig láthatatlanul és folytonosan kö
zösségben van a hívőkkel és téríti a bűnösöket: hívja, gyűjti — teremti — az Egy
házat.
REFORMÁCIÓ
Pünkösd következménye a megromlott egyházban. A reformációi jelszavak: 1) „solus Christus” , 2) ,<sola fide” , 3) „sola gratia”, és 4) „sola Scriptura” . Képben: 1)
egyedül Krisztus az üdvözítő, 2) egyedül élő (—égő—) szívbéli krisztushittel ragad
ható meg az üdvösség, amely 3) egyedül Isten kegyelméből kapható Krisztus által,
és 4) egyedül Isten kinyilatkoztatott Igéje — a Szentírás — a mi refomációi hitünk,
életünk és tanításunk zsinórmértéke. A Bibliának két oldala van: a törvény és az
evangélium az Ó- és Újszövetségben. Nyitott, mert rendszeresen olvassuk. (Ez az
ünnep biblikus, bár nem bibliai, hanem egyháztörténeti — mint felül jeleztük.)
ÖRÖKKÉVALÓSÁG
Krisztus Urunk újra eljön. Várjuk e második Adventet. Bibliánk szerint az utolsó
ítéletre jön angyalok trombitáinak harsogása közepette, amelyre a holtak feltámad
nak és az élőkkel együtt Krisztus királyi ítélőszéke előtt kell megállniuk. (Nekünk
is!) A kárhozattól — Istentől eltaszítottságban örök szenvedéstől — egyedül Krisz
tus menti meg a Benne hívőket, sőt jutalmat is ajándékoz mindazoknak, akik őreá
építettek életük és szolgálatuk során. A kör az örökkévalóság legjellegzetesebb jel
képe, mert végtelen.
ÜDVÖSSÉG
Az üdvösség nem egyszerűen valamelyik felekezethez való tartozáson múlik. Az
üdvösséget nem automatikusan kapjuk. Az üdvösség a Krisztushoz való közeledé
sen, az Öbelé vetett személyes hiten, a Hozzá való közelségen, a Vele való közössé
gen múlik. így a Jézus-név első betűit latinosán író rómaiak (IHS), a kicsinyeit ál
dozatosan tápláló pelikán jelképét kedvelő reformátusok, vagy a Luther-rózsát —
szívükben Krisztus keresztjét — viselő evangélikusok egyaránt Krisztuson keresz
tül kerülhetnek igazán egymás közelébe mind itt, mind egykoron majd odaát. Mert
IHS=Jesus Hominum Salvator, azaz Jézus az emberek üdvözítője.
Havasi Kálmán
A rajzokat PINTÉR GYŐZŐ készítette

KÖNYVSZEMLE
Gondolatok Sólyom Károly: „Egy evangélikus gyülekezet
a Duna partján” című könyve kapcsán
Sólyom Károly ny. esperes-lelkész könyve előszavában
leírja, hogy az egyháztörténettel való barátsága régi ke
letű, hogy ez az érdeklődés végigkísérte pályáján. Letéve
az aktív lelkészi szolgálatot, kezdhetett neki, 39 évi gyűj
tőmunka után a könyv összeállításához. A majdnem há
romszáz oldalon alaposan végigelemzi a kezdetektől nap
jainkig tartó folyamatokat. Megkapóan izgalmas a pannóniai, Paks környéki ókeresztény indulás.
A magyar honfoglalás, majd a reformáció időszaká
nak elemzése következik.
II. József és a „Türelmi rendelet” új helyzetet terem
tett. Elkezdődött a gyülekezet új típusú élete, lelkészvá
lasztással, folytonos megújulással, a mindennapi gon
dokkal. Egy-egy lelkész portréja megrajzolásánál kiérzik
az aprólékos kutatómunka, sokszor kitekintve országos,
európai horizontokra is.
Az e századi história ízig-vérig a gyülekezeti lelkész
tényeken alapuló, de erősen szubjektív vallomása. Cso

da-e ez 38 évi paksi szolgálat után, ahol szinte minden
talpalatnyi föld, minden darab tégla (építkezések sora)
személyes, eleven emlékeket ébreszt. Különösen figye
lemre méltó a gyülekezet szociológiai térképének jelentős
módosulása. A második világháború utáni új gazdasági
politikai szituációban is magára talál lelkész és gyüle
kezet, nem kevés küszködés után. Az egyáltalán nem
könnyű években Isten mindig adott annyit, ami átlen
dített egy-egy nehéz perióduson.
Magyarországi viszonyok között sajátosnak mondható
a Paksi Evangélikus Gyülekezet. A természetes szapo
rodás révén folytonos fejlődést mutat, mintegy 2000 lel
ket számlálva.
A függelékben fotók gazdagítják a mondanivalót.
Ajánlom ezt az egyháztörténeti művet mindazoknak,
akik szívesen olvasnak hazai egyháztörténelmet, érdek
lődnek a múlt kincsei iránt.
Sólyom Károly egyéni stílusa, személyes emlékei te
szik hitelessé e gazdag munkát, melyben, mint cseppben
a tenger, tükröződik a hazai lutheránia is.
Varsányi Ferenc

A Mérleg könyvek kiadását tervezi
Munkaközösségünk eddig más hazai és külföldi vállalatok gondozásában támogatta olyan köny
vek kiadását, amelyeket hézagpótlóknak tartott a magyar szellemi életben. Ettől az évtől, az ál
talunk felismert intellektuális igények gyorsabb kielégítésére, személyi számítógépeinken szedve,
a Mérleg is megkezdi könyvek kiadását. Tervünk sajnos egybeesik a magyar könyvkereskedelem
és -terjesztés már sokszor felpanaszolt válságával. Ezért könyveinket az előzetes megrendelések
számarányában nyomtatjuk, és általában csak az előre megrendelők számára biztosíthatjuk.
Arra kérjük a könyvbarátokat, hogy maguk, közösségük és oktatási művelődésügyi intézmé
nyük számára, a szükséges példányszámban, mielőbb rendeljék meg az Őket érdeklő műveket.
Előreláthatólag 4—6 hónapos ütemben jelentetjük meg könyveinket. Áruk 150—250 forint, ill. 18—
30 német márka körül lesz. Az előre megrendelőknek ingyen postázzuk, 10 példány feletti meg
rendelés esetén magánszemélyeknek is 25°/o kedvezményt nyújtunk. A könyvcsomaghoz mellé
kelt számla kifizetését egy héten belül kérjük. Amennyiben az előre megrendelt könyv nem
nyeri meg a címzett tetszését, sértetlen állapotban egy héten belül visszaküldheti.

A következő könyvek kiadását tartjuk időszerűnek:
ANZENBACHER, ARNO: Bevezetés a katolikus társadalmi tanításba;
BOGYAY TAMÁS: Magyarország története főbb vonásaiban;
HAEFFNER. GERD SJ: Filozófiai antropológia, (Filozófiai tanfolyam, 1.);
A „ Mérleg” repertóriuma, 1965—1989, Véber Gyula összeállításában;
A „M érleg” válogatott interjúi, 1965— 1989;
NEUDECKER, REINHARD SJ: Az egy Isten sok arca, Keresztények és zsidók párbeszéde;
WEISSMAHR

BÉLA

SJ: Filozófiai

istentan, (Filozófiai tanfolyam, 5.);

WEISSMAHR BÉLA SJ: Ontológia, (Filozófiai tanfolyam, 3.).
Talán nem szorul külön indokolásra, hogy milyen időszerű ma a katolikus és protestáns társa
dalmi tanítás korszerű bemutatása, vagy a magyar történelem főbb vonásainak szakavatott, ki
egyensúlyozott, naprakész ismertetése. Egy, nyugaton sikert aratott keresztény filozófiai tan
könyvsorozat segíthet, betölteni azt a szellemi űrt, amelyet négy évtized alatt a vulgarizált
marxista—leninista ideológia egyeduralma teremtett hazánkban. A Mérleg első 25 évének reper
tóriuma megkönnyíti folyóiratunknak forrásmunkaként való használatát. Interjúkötetünk a zsinat
utáni lelkes évek izgalmas kérdéseiben is bevezeti azokat, akik korábban nem juthattak hozzá
folyóiratunkhoz. Zsinati szellemű megújulásunkat és a magyar megbékélést szolgálja a keresztény
—zsidó párbeszédről kiadandó könyvünk.
Terveinkhez kérjük a magyar értelmiség támogatását. Az érdeklődését felkeltő könyveket szíves
kedjék előre megrendelni a Mérleg budapesti expedíciójánál (Kapás u. 14— 16. 11. 11., II— 1027
Budapest, Tel.: 201-5865) vagy müncheni szerkesztőségében (Distelfinkweg 21, WD-8000 Mün
chen 60, Tel.: 8644424; Fax: 8643573), esetleg kedvenc könyvesboltjában. Bizalmát és támoga
tását előre köszönjük.

A Mérleg szerkesztői és kiadói

