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Vigyázzatok magatokra és az egész nyájra...

DR. HAFENSCHER KÁROLY:

Szabadság és szolgaság
Elmélkedés Lillafüreden 1992. április 22-én reggel, a Pax Romami konferencián, 

a „Keresztények és szabadság” főtémán belül
Textus: Róm 6,18: „A bűntől megszabadulva, 

az igaz élet szolgái lettetek.”

Tisztelt Hallgatóim! Testvéreim, a Jézus Kirsztusban!
Minden evangélikus teológusnak öröm, ha a Római 

levélből kap textust, amiről hirdetheti az igét. A mi 
egyházunk életében köztudottan nagy szerepet játszott a 
Római levél. Luther Márton ennek kapcsán ismerte fel 
a tiszta evangéliumot, ahogy írta: „Az egyház legdrágább 
kincsét” (95. tétel, 62. tétele), Ő  is megtapasztalta, hogy 
Isten ereje az minden hivőnek üdvösségére, ahogy Pál 
apostol is írta, elsőként zsidónak, de görögnek is, mert 
a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne, hitből hitbe, 
ahogyan meg van írva: az igaz ember hitből él. Ez utób
bi ószövetségi idézet többféle fordításban is ismerős — 
(Habakuk 2,4 verse). Luther előszót írt a Római levélhez. 
Sokat jelentő szavak ezek egyházunkban, mert benne a 
hit lutheri meghatározásával találkozunk: „a hit valami 
eleven, tevékeny, hatalmas dolog, szüntelenül cselekszi a 
jót, nem is kérdezi, máris megcselekedte” .

Nem beszélhetek itt arról a teológiai érdekességről 
részletesen, mit jelentett a levél például Szent Ágoston
nak a „tolle lege” felszólítás után, és mit jelenthetett a 
20. században az ún. újreformátori teológia kialakításá
ban: Kari Barth a húszas évek elején a Római levélhez 
írt kommentárjában, amikor felfedezte, hogy nem tud 
beszélni Istenről és mégis állandóan Róla kell beszélnie 
lelkészként és teológusként. Azt is megemlíthetném, hány 
protestáns teológus érezte úgy, van mondanivalója ennek 
kapcsán — Anders Nygren — Paul Althaus — Emil 
Brunner stb. — magyar protestáns teológusok is: Karner 
Károly, Mátyás Ernő stb. Megköszönöm, hogy ma reggel 
is a Római levél alapján szólhatok Önök között.

A mi szűkebb témánk a 6. fejezetből való, ahol a ke- 
resztség által nyert új élet elkötelezéséről van szó. Mi, 
akik meghaltunk a bűnnek, megszabadultunk a bűntől, 
nem vagyunk már többé arra kötelezve, hogy a bűn
nek szolgáljunk. Sem a bűn, sem a halál már többé raj
tunk nem uralkodik. Aki így él, Istennek él. A kegyelem 
állapotába kerültünk, többé már nem a bűnnek, hanem 
Jézus Krisztus igazságának szolgálunk. Már szabadok va
gyunk erre a szolgálatra, tagjaink már nincsenek a bűn 
rabságában, sem a bűn, sem a törvény nem uralkodik 
rajtunk, hanem a kegyelem uralma alá kerültünk. Jézus 
Krisztus valóban megszabadított. Ez a keresztény ember 
csodálatos, a 20. században is átélhető szabadsága. — 
Luther zseniális kis iratában: „A  keresztény ember sza
badságaiban ezt a kettős tételt állítja fel: a keresztény 
ember mindenkinek szabad ura a hit által, ugyanakkor 
mindenkinek szolgája a szeretet által. Nem azért idézem 
reformátorunkat, hogy lutheránussá tegyek bárkit, ha
nem azért, hogy Christianusként erősítsen valamennyiün
ket. Luther 1983 óta a Római Egyházban is elismert bi
zonyságtevője Jézus Krisztusnak. (1. LVSz-Vatikán Kö
zös Nyilatkozat a reformátor 500. születési jubileuma al
kalmából). A pontos szöveg új fordításban így hangzik: 
„hogy megkönnyítsem az utat az egyszerű emberek szá
mára, ezt a két tételt bocsátom előre a lélek szabadságá
ról és szolgaságáról:

— a keresztény ember szabad ura mindennek és
nincs alávetve senkinek;
— a keresztény ember készséges szolgája mindennek
és alá van vetve mindenkinek.

Ezek a tételek látszólag ellenkeznek egymással, ha 
azonban kitűnik róluk, hogy összeillenek, akkor kitűnően 
igazolják tanításunkat. Minden tétel magától Pál apos
toltól származik, aki ezt mondja (1 Kor. 9,19): „Ámbár 
szabad vagyok, mindenki szolgájává tettem magamat,” 
valamint Róma 13,8-ban: „senkinek semmivel ne tartoz
zatok, csak azzal, hogy egymást szeretitek” .

Luther szava is hivő bizonyságtétel arról, hogy ha 
megtértünk és Isten felé fordultunk, mivel Isten meg
ragadott minket, akkor Isten mégegyszer megfordít: em
bertársaink felé, hogy embertársaink javáért és üdvéért 
élve, Néki szolgáljunk. Megfordítja az ember szemléletét 
és megtéríti mindenestől: önmagától embertársa felé. Hogy 
többé már ne azt érezze, amit nem tehet, ti., hogy fel
tornázza magát Istenhez, hogy adjon annak valamit, akié 
minden, hanem azt teszi, amit tehet és tennie kell em
bertársaiért. Istent soha senki nem látta, de a másik 
embert naponta láthatja. Mindez nem speciális refor
mátort tanítás, hanem biblikus, közös keresztény kincs. 
Hiszen Jézus maga is azt mondja: „aki bűnt cselekszik, 
szolgája a bűnnek”, vagyis nem szabad ember, másfelől 
azt, hogy „akit a Fiú megszabadít, valósággal szabad az” 
(János 8,35—36). A farizeusokkal történt nagy vitabeszéd
ben kijelentésének mindkét része olyan felháborodást 
váltott ki a hallgatókban, hogy köveket ragadtak és meg 
akarták ölni Öt.

A szabadság és szolgaság ellentéte újra meg újra elő
kerül Pál apostolnál is, nemcsak a Római levélben, de 
pl. a Galatákhoz írt levélben is (Gál, 5,13): „Testvéreim, 
Ti szabadságra vagytok elhíva, csak vissza ne éljetek a 
szabadsággal, hanem szeretettel szolgáljátok egymást.”

Jó tudatosítani magunkban, hogy ez a fajta szabadság, 
amiről az Újszövetség beszél, nem azonos a francia for
radalom, vagy a felvilágosodás (német, francia, angol 
ága) szabadságfogalmával, a liberté — az más. A Humán 
rights szabadságeszménye is más. Nem becsülöm le az 
említetteket, de megemlítem, hogy itt más dimenzióról 
van szó. Jó tudatosítani azt is, hogy Jézus Krisztus előbb 
szól tökéletes szabadságról, mint az említett mozgalmak, 
vagy az azokat megelőző filozófiai rendszerek, vagy az 
általános közvélemény, amely azt hiszi, hogy az egyén 
joga, a felvilágosult ember öröksége és tulajdonsága, 
hogy még Istentől is szabaddá teszi magát, úgy élhet, 
hogy Vele nem kell számolnia (et si Deus non daretur — 
írja Hugó Grotius 1606-ban és ezt nemcsak a jogalko
tásra értette az európai ember). Hányszor hallottam 
ugyanezt marxista időkben is: a szocialista ember végre 
megszabadult minden kötöttségtől, béklyótól, a vallás 
vagy babona rabságából, ezért szabad, autonóm ember . ..  
Legfeljebb a társadalomhoz kötött, a kollektívum adja 
meg törvényeit, de végre megszabadult a vallás bilincsei
ből. Ilyen szellemi-lelki felszabadulás hirdetői magas 
egyetemi és vulgáris szinten egyaránt hallatták szavukat 
az elmúlt évtizedek Magyarországában.

A szabadításhoz, szabadsághoz tartozik az is, hogy ez 
a Jézus-nyújtotta szabadság nem is ideológiai rendsze
rektől, esetleg világnézetektől való szabadságot jelent, 
problémákból való megszabadulást, hanem bűntől való 
megszabadulást. A  híres református magyar igehirdető, 
Ravasz László írja könyve elején mottóként: „Az Ember
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Fia nem azért jött, hogy problémákat oldjon meg, ha
nem azért, hogy bűnök bilincsét törje szét.” Nagy kü
lönbség! Űn. értelmiségi gyülekezetben szolgáltam 35 
évig, ahol híveink jó része abban a téveszmében élt, 
hogy csak problémáik vannak és ezeket van hivatva Is
ten vagy a kereszténység megoldani. Pedig az értelmisé
ginek: orvosnak, egyetemi tanárnak, ügyvédnek éppen 
úgy bűnei is vannak, mint az egyszerű embernek, sőt 
evangélikus felfogás szerint egyes számban: bűne van 
elsősorban. Ez nem morális kategória, hanem teológiai, 
ami azt jelenti, hogy elsősorban Isten ellen vétkezik az 
ember, vagy ahogyan a Confessio Augustana hitvallási 
iratunk mondja: az a bűn, hogy Isten félelme és szere- 
tete nélkül születünk. A bűn hitetlenség, Jézus búcsúbe
széde szerint: „Az a bűn, hogy nem hisznek énbennem” 
— így olvassuk, amikor a Szentlelket ígérte, aki elvezet 
majd a teljes igazságra: „amikor eljön, leleplezi a világ 
előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. Az 
a bűn, hogy nem hisznek bennem, az az igazság, hogy 
az Atyához megyek, az az ítélet, hogy e világ fejedelme 
ítéltetett meg” . A bűn tehát a hitetlenség. A bűn ellen
téte nem a bűntelenség, hanem a hit. Ami hitből nincs, 
bűn az — olvassuk Pál apostolnál is. Amikor tehát Jé
zus megszabadít a bűntől, akkor a hitetlenség állapotából 
szabadít m eg. . .  Ez a tökéletes szabadság.

Micsoda jóízű szó a szánkban az utóbbi esztendőkben: 
szabadság! Micsoda jócsengésű, micsoda örömet szerző 
kifejezésként halljuk: szabadság. Nekünk keresztények
nek ezt a jóízű és jócsengésű szót még szebbé, még tar
talmasabbá lehet és kell tennünk: szabadság, ahogyan 
a Római Katolikus Püspöki Szinódus tavaly kifejezte: 
„a dolgok ilyetén állásánál az Egyház sürgető feladata 
az evangélium felszabadító üzenetét újra meghirdetni az 
európaiaknak” — köztük természetesen a magyaroknak 
is. Vannak ma már társadalmunkban a médiák szószólói 
vagy egyes pártok hangadói között olyanok, akik nem 
átalják nyíltan kifejezésre juttatni, hogy éppen a sza
badságot féltik az egyháztól, pontosabban a keresztény
ségtől, s nem akarják a vallás rabigájába hajtani ismét 
fejüket. Vannak jóhiszeműek, akik csupán egyfajta ke
resztény ideológiai kényszertől féltik a nehezen meg
szerzett szabadságot, de vannak olyanok is, akik el sem 
tudják képzelni azt, hogy a kereszténység nem erőszakot, 
agressziót, lelki terrort, lelkiismereti gúzsbakötést, el
nyomást jelent, hanem teljes szabadságot. Ugyan miként 
képviseltük Jézus Krisztus ügyét, magát a kereszténysé
get, ha ez a benyomás alakult ki rólunk? Micsoda tör
ténelmi örökséggel kell számolnunk, ha ez a keresztény
ségről alkotott közvélemény? Ne gondolják hallgatóim, 
hogy most harci álláspontot képviselek, nem is gúnyoló
dom e tudatlanság felett, csupán önvizsgálatot tartok, 
nem is egy felekezet, hanem az egész magyar keresz
ténység nevében. . .  Ne féljünk tartani önvizsgálatot, és 
ne csupán keresztény álláspontunkat képviseljük vagy 
elveinket a keresztény tanításról a szabadsággal kap
csolatban, hanem hirdessük és tudatosítsuk az evangéliu
mot, amely az ember — az egyén és a közösség — való
ban teljes szabadságát ajándékozhatja . . .  És itt ma nem 
érzek különbséget római katolikus és protestáns feladat 
között. Semmiképpen sem szabad félnünk a szabadság 
szótól és a szabadság életformájától, mert ez éppen nem 
idegen az evangéliumtól, sőt abban gyökerezik és abból 
forrásozik. A szeretetben nincsen félelem (1 János 4), 
a Krisztus iránti szeretet és elsősorban Krisztus szeretete 
irántunk kiűz minden félelmet, még a szabadság esetleges 
veszélyeitől való félelmet is (pl. zűrzavar, szabadosság, 
rendetlenség, tekintélytisztelet megcsorbulása, engedet
lenség elburjánzása stb., ilyeneket szoktak emlegetni az 
egyházban). Sőt! Krisztus evangéliuma megajándékoz az 
igazi szabadsággal a bűntől való szabadulással. Isten 
gyermekeinek tökéletes szabadságára hív. Valósággal sza
badok lehetünk. Életünk csak egyetlen ponthoz kötött: 
Krisztushoz, szabadítónkhoz. Hozzá, aki bűnbocsánatot 
hoz, a Bárányhoz, aki a világ bűnét hordozza.

Ez a mi témánk egyik fele. Mondanivalóm, ha rövi- 
debb is, de nélkülözhetetlen másik fele sem hanyagol

ható el a mai Magyarországon sem: az igazi élet szol
gái lettünk, hangzik a Róma 6,18. vers második része. 
Így igaz! Mi Isten szolgálatát a másik emberben és em
bernél tudjuk igazán bemutatni. Az említett lutheri té
tel második fele is ugyanez: az igaz élet szolgái lettünk, 
mai protestáns fordítás szerint: az igazság szolgái let
tünk. Ez a gyümölcs, a szent élet, ahogyan később 
ugyanebben a fejezetben olvassuk. A szabadság Lelke, az 
Úr Lelke erre indít (gondoljunk a tegnapi elmélkedés
re!). „Akit a Fiú megszabadított, az már nem él többé 
önmagának, hanem a másik embernek él.” A modell 
megvalósult: Ő a „man for others". Meghálálni Istennek 
úgysem tudja az ember, amit tett vele. De emberek kö
zött meg tudja mutatni háláját. Továbbá: sok tartozását 
engedte el az Ür, így ő is arra kötelezett, hogy mások 
tartozását elengedje, különben gonosz és hamis szolga, 
ítéletre méltó ember lesz. Emberek között csak egy tör
vény érvényes, a szeretet törvénye. Ez a szabadság tö
kéletes törvénye, ahogy Jakab levelében olvassuk. Sem
mi mással nem tartozunk a másik embernek, csak az
zal, hogy szeretjük, így töltjük be a szeretet törvényét, 
erről olvasunk ugyanebben a páli levélben néhány feje
zettel később (Róm 13,8 és kk.): „Senkinek se tartozzatok 
semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert 
aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. A szeretet 
nem tesz rosszat a másikkal, a szeretet tehát a törvény 
betöltése.” Ez az, amit Jézus Krisztus is új parancsolat
ként adott tanítványainak, ami új minden máshoz ké
pest és új minden nap, hiszen az egyik nap szeretete 
már nem elég a másikra. Szükséges, hogy a krisztusi ta
nítvány „napiparancsba” kapja a szeretetet. (János 
13,34—35; 1 Kor. 13., mindkét szakasz napi katekizmu
sunk lehet.)

Nagyon aktuális mai igénk Magyarországon, a felolva
sott szentírásbeli vers második fele is, az egoizmus, a 
mindent megkívánó és mindent önzően megszerezni aka
ró „új” világunkban is! Mi ennek a valóban új jézusi 
igazságnak szolgáivá lehetünk. A jézusi szeretet nagyobb, 
leleményesebb és maradandóbb mindennél. Nélküle új 
társadalmat építeni éppen úgy nem lehet, mint nevelni 
a következő nemzedéket. Szeretet nélkül az egyházon 
belül kibírható módon élni — éppen úgy nem lehetsé
ges, mint missziót, evangélizációt végezni, reevangélizá- 
ciót kezdeni, programozni és végrehajtani. A „szeress 
és tégy, ahogy akarsz” szentágostoni elv ma is időszerű 
ebben a bonyolult huszadik századi világban. Ez az 
egyetlen keresztény egyenruhánk, uniformisunk, amiről 
ránk lehet ismerni. Ma újra divat jelvények hordása. De 
semmiféle jelvény, egyenruha, zászló, szimbólum nem 
határozhatja meg, ki a keresztény, a krisztusi tanítvány. 
Ezt nem én találom ki, ezt ö  mondja: „erről ismeri meg 
mindenki, hogy ti az én tanítványaim vagytok ha egy
mást szeretni fogjátok” . Ebben a pluriform világban, 
ebben a sok arcú és sok harcú társadalomban az egyet
len reálpolitika a szeretet, amely komprehenzív módon 
átölel sokféle irányzatot, képes közösségbe vonni más 
gondolkozásúakat is. Ma találóan szoktuk mondani ha
tárainkon túl és belül élő magyarokról, hogy nem a TBC 
a mai morbus hungaricus, hanem a széthúzás, egymás 
lehetetlenítése, dezavuálása, pitiáner harcok sokasága . . .  
Ez ellen a morbus hungaricus ellen azonban már Vala
ki feltalálta a biztos gyógyszert, aki megszabadít a hitet
lenségünktől, mint alapbűnünktől, az képes megszaba
dítani szeretetlenségünktől, mint alapbajunktól is. Az 
képesít a szeretetre, erre az igazi nóvumra.

Új Európa, új Magyarország, új egyházi élet nem kép
zelhető el az új parancsolat komolyanvétele nélkül! 
Krisztus, aki azért jött, hogy szolgáljon másoknak, min
denkinek, aki életét adta barátaiért, bemutatta, mit je
lent az igaz élet szolgájává lenni. Ettől a szolgaságtól 
sohase féljünk! Az a nép, amely Adyt is adta, a keser
gő, szókimondó Adyt, aki keserűségében így fogalmazott: 
„minden igának barma voltunk,” az a nép most értse 
jól, hogy ez a szolgaság a legszentebb szabadság, a krisz
tusi életstílus. Ámen.

178



TA NUJLJUIK A KRISZTUST!

Beszél a templom

Igen, a templom is tud beszélni, hangtalanul, né
mán, de a szemnek szólóan beszél a templom. Csak 
érteni kell a nyelvén. Beszél a pókhálós, kopott va- 
kolatú és szellőzetlen templom is hűtlen és lelketlen 
gyermekeiről; de most a szép és kívánatos templom 
beszédét figyeljük.

A templomnak először is szava van hozzánk:
Puszta léte, legegyszerűbb formája is azt prédikál

ja, hogy van egy másik világ, amely hív és vár ben
nünket. A templom külső falai is elárulják, hogy eb
ben a házban nem akárki lakik. Az ünnepélyes fel
járó és kapu formája máris azt mondja: Jöjj, szívesen 
látott vagy.

A torony, mint egy kinyújtott kéz mutatja, hogy 
ki hív. Az Isten, Akit „az egek egei be nem fogadhat
nak, mennyivel kevésbé a ház, amelyet mi építet
tünk” . (1 Kir. 8,27.) Vagyis a mindenség Ura, a Min
denható és Örökkévaló, Akitől jön minden jó ado
mány és tökéletes ajándék” (Jak. 1,7). Bizony, nem 
üresen vár a templom, hanem mint a fejedelmi palo
ta és a mennyegzői ház ünnepi színekkel és lako
mával (Zsolt 36,8—9). Hőség ellen árnyék, fagy ellen 
oltalom, külső lármától csendes menedék. Ezt beszé
lik a templom falai.

Legbeszédesebb jele a templomnak mégis a ke
reszt: A Krisztus keresztje. „Így szerette Isten e vi
lágot..” (Ján. 3,16) A Krisztus keresztje, mely nem
csak mérhetetlen szenvedést és kínos halált jelent, 
hanem győzelmet is, mert Krisztus feltámadt, él és 
uralkodik. Konstantin császár a kereszt jelével indult 
a csatába és győzött. Azóta ez a reménység és a dia
dal jele.

De a kereszt azt is prédikálja, hogy mi sem jut
hatunk enélkül a mennybe. „Aki fel nem veszi az ő 
keresztjét és úgy nem követ engem, nem méltó én- 
hozzám” — mondja Jézus. (Mt. 10,38) Ez pedig azt 
jelenti, hogy „akik a Krisztuséi, azok a testet meg
feszítették (megtagadták) indulataival és kívánságai
val együtt. (Gal. 5,24)

Másodszor beszél a templom Isten népe hitéről is. 
Hitünk megvallása nemcsak szóval történik, hanem 
cselekedettel is. A kereszt vállalása is ezt jelenti, 
meg a hitünk kőbe, vasba és más tartós anyagba vé
sett igazsága. Ezért csaknem minden gyülekezetnek 
más a temploma. A keresztény hit kétezeréves tör
ténetét csodálatos szimfóniaként zengi a templom 
formáinak stílusváltozatossága. Más stílusban (for
mában) építettek az első keresztények, másként a 
középkorban és másként a ma élő nemzedék, mert 
ugyanannak a Krisztusnak énekeltek ugyan, de ko
ruk embereként.

A római császárság idején például várszerű hatal
mas dómok épültek román stílusban. Ez a kor a nép- 
vándorlás és a keresztyénség diadalmas elterjedésé
nek ideje. Az ő templomuk arról beszél, hogy nékik 
az Isten „erős vár, oltalom és hatalom” .

A középkor embere szellemi finomságra vágyott, 
fölfelé törekedett. Ezért építettek ebben a korban 
szédítő magas és finoman faragott falakat, égbe 
nyúló tornyokat (gót stílus). „Fel szívünkkel!” (Sur- 
sum corda!) Ezt zengik ezeknek a templomoknak a 
himnuszai.

Az újkor embere szereti a földet és minden pom
páját. Erről zeng a barokk stílusú templom körvo
nala és gazdag díszítése.

A modern ember szereti az egyszerűséget, az igaz 
(nem talmi) szépséget és az otthonos kényelmet. A 
mai gyülekezetek modern templomot építenek, mert 
a hit élő, mai visszhang, dicséret, hálaadás és hit
vallás Istennek hozzánk szóló és testté lett Igéjére.

AZ OLTÁR

Az evangélikus templom belsejének legszembetű
nőbb része az oltár. A kapun belépő figyelmét rög
tön magára vonja és értésünkre adja, hogy szent az 
a hely, ahová most beléptünk. (2 Móz. 3,5—6) Szent 
hely a templom belseje, mert az Isten kegyelmes je
lenlétének a helye. Neki nem lenne szükséges ilyen 
elkülönített helyre, de nekünk igen. És az a csodá
latos, hogy az Isten alkalmazkodott hozzánk. A ter
mészetes fülünkkel, szemünkkel és szánkkal érzékel
hető beszédbe, vízbe, kenyérbe és borba, a valóságos 
emberré lett Jézus Krisztusba és az ő választottai- 
nak gyülekezetébe, egyházába rejtette magát; közénk 
alázkodik.

Az oltár ennek a rejtetten, de valóságosan közöt
tünk és velünk levő fölséges Istennek a szent jele 
és helye. Innen halljuk az ő boldogító, bűnbocsána
tot hirdető igéjét és ízleljük az örök élet kenyerét 
az úrvacsorában. Ez azt jelenti, hogy itt maga az Űr 
Krisztus szól hozzánk és elégít meg bennünket asz
taláról emberi, de mégis titokzatos módon.

Az oltárt ezért öröktől fogva Krisztus jászolböl- 
csőjeként, a szent vacsora asztalának és — golgotái 
magaslatként tisztelték. Nem önmagáért, hanem a 
rajta időző Jézus Krisztusért. Ennek beszédes jele 
már a helye és a formája is.

Az oltár helye kiemelkedik a templom belső teré
ből. Néhány lépcsővel magasabban van, mint ahol a 
gyülekezet tartózkodik. Ez a néhány lépcső pedig ar
ról beszél, hogy magasról ereszkedik le hozzánk a 
kegyelem és az üdvösség, s hogy személyesen elnyer
jük, nekünk fölfelé kell tartanunk, bármi nehezünk
re esik is.

A felmagasított tér az oltár körül a hatalmon levő 
díszhelye és fogadó trónterme, de egyben az ünnepi 
lakoma ékes csarnoka is. Nem a talmi, csillogó díszek 
teszik azzá, hanem az, hogy itt megjelenik, szavát, 
kegyelmét hallatja, örvendeztető és éltető lakomáját 
kínálja a Hatalmas. — Csendben, némán ezt beszéli 
erről a helyről minden. Ezért nem lehet előtte, kö
zelében lármázni, fennhéjázva és tiszteletlenül visel
kedni, hanem éppen csendben, alázatosan, tisztelettel 
és térdre hulló hódoló imádsággal.

Az oltár formája egyszerű asztal, de nem mozgat
ható, nem berendezési tárgy csupán, hanem a temp
lom legszilárdabb pontja. Hozzá igazodik minden. Ez
zel is beszél: bízhattok Urunkban. „Ő hű marad, ma
gát meg nem tagadja” (2 Tim. 2,13). Változik min
den körülöttünk, csak ő  nem!

Az oltár asztallapja egyetlen darabból van faragva 
annak kifejezésére, hogy csak egyetlen Krisztus van.
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a Názáreti Jézus. Nincs is másra szükség sem égen, 
sem földön.

Erről beszél az egyetlen nagy feszület is az oltáron. 
Ez sem dísz csupán, hanem az egyszeri golgotái áldo
zatot, a tökéletes megváltást ábrázolja, idézi fel. 
Ezért nem hiányozhat egyetlen oltárról sem.

A feszület mellé állított gyertyáknak  külön jelen
tőségük van: nemcsak megvilágítják a feszületet, ha
nem az égő gyertyák prédikálják is, hogy „Krisztus 
a világ világossága” . Ha égő gyertya van az oltáron, 
az kifejezi Jézus áldozatban elfogyó életét. A két 
gyertya a golgotai kereszt leghűségesebb személyeit, 
Jézus anyját Máriát és a szeretett tanítványt, János 
evangélistát ábrázolja. Amikor hat gyertyát látunk 
az oltáron, az a hétköznapokat, a tizenkettő pedig az 
apostolokat jelenti. Ezért sem szabad, hogy a gyer
tya magasabb legyen, mint a feszület keresztkarja.

A SZÖSZÉK

A szószék a templom legbeszédesebb helye — még
hozzá nem akármilyen beszédé. Az Isten beszéde, 
szava, igéje szólal itt meg emberi szavakban. Erre 
maga Jézus Krisztus adta ígéretét; tanítványait azzal 
küldte az evangélium prédikálására: „Aki titeket 
hallgat, engem hallgat” (Lk. 10,26). Ezért nem akár
milyen emelvény, vagy előadóasztal a szószék, hanem 
a templom egyik leglényegesebb tartozéka.

Beszédes nevét a mai formája tagadja. De legalább 
a nevében beszél eredeti méltóságáról és jelentőségéről. 
Az első keresztyén templomokban a felemelt oltár
térben volt a helye, méghozzá nem akárhol. A 
szentélynek azon a részén állott, ahol ma legtöbb 
templomban az oltár van. Az oltár nem a végső pont 
volt a templomba belépő tekintete előtt, hanem mö
götte még látott egy valódi trónt, mint Krisztus ki
rály parancsoló, kormányzó és ítélkező helyét. És aki 
ennek a szószólója volt, az mint Krisztus személyes 
követe, képviselője, sőt helytartója ülhetett itt. Tehát 
a prédikáló ülve hirdette Isten igéjét, innen a hely 
neve: szószék.

Ez a méltósága és jelentősége az evangélikus temp
lomban is megvan. A helye és formája változott. A 
jobb látás és hallás érdekében áll most az oltár mel
lett. Ezzel is beszél jelentőségéről: az oltár mellett 
van a helye. Ne szép emberi szónoklatokat várjunk 
onnan, hanem a szent és örökkévaló Isten üzenetét, 
hírnökének emberi szavain keresztül. Az élő és ha
talmas Krisztus van jelen a hirdetett igében, ezért 
szent, tiszteletreméltó hely a szószék.

Erről beszél a formája  is. Fölmagasított helyen 
van, lépcső vezet fel hozzá. Méghozzá nemcsak gya
korlati szükségből; azon túl, hogy így jobban lehet 
látni és hallani a prédikátort, mintha nem lenne fel
emelve — még szimbolikus értelme is van. A prédi
kátor számára, hogy meggondolja: fölfelé kell mennie 
— Istenhez, mert most nem saját bölcsességét fogja 
szólni, hanem amit az Űr akar mondatni vele. A gyü
lekezet számára pedig azt mondja a szószék felemelt 
helye, hogy meg ne vesse a szólót, mert ő a szent 
Isten követe (apostola) és amit mond, azt úgy vegye, 
mintha maga az Úr szállott volna le közénk —, amit 
egyébként el nem viselhetnénk.

A prédikátor személyének eltakarását célozza és fe
jezi ki a szószék mellvédje is. Nem csupán biztonsági 
korlát az sem. Ezért is borítja a bibliai jelenetek re
liefje, mely némán is prédikál.

A szószék jelentős része a Bibliatartó pulpitus is. 
Ez hangsúlyozza, hogy nem szónoklat helye az. A be
csukott vagy akár kinyitott Biblia sem teszi szentté 
ezt a helyet és nem zárja ki az Istentől idegen beszé
det onnan, de figyelmezteti a prédikátort, hogy ilyet 
ne tegyen, és bizalmat ébreszt a gyülekezetben, hogy 
legalább a textusban hallja felcsendülni az örök igét, 
és az majd irányítja, hatalma alá veszi a prédikátort, 
meg annak mondanivalóját.

A szószék feletti tetőt baldachinnak nevezzük. A 
szükség is kívánja, hogy legyen, mert a hangot tere
li, irányítja a hallgatók felé. De arra is jó, hogy job
ban megértsük a szószék mondanivalóját, jelentősé
gét. Ami a templomnak erről a helyéről hangzik, az 
nekünk szól és nem az Istennek. Mi figyeljünk rá, 
akik alatta ülünk, hogy aztán felelhessünk majd rá 
imádsággal, himnuszokkal és hálaadó élettel. A kö
nyörgésnek és imádságnak helye az oltár, a hálaadás 
gyakorlásáé pedig a mindennapi élet. De mindennek 
az elindító és forráshelye a szószék.

A KERESZTELÖKÚT

A keresztelőkút puszta léte hatalmas prédikáció 
Isten kegyelméről. A történeti örökség szerint általá
ban csecsemőket keresztelünk. Nincs ebben semmi ki- 
nyilatkoztatásellenesség. Sőt mindennél jobban kife
jezi, hogy „kegyelemből tartatunk meg, Isten ajándé
ka ez” . (Ef. 2,5—8) A felnőtt keresztségnél kísérthet 
az a gondolat, hogy azért én is teszek valamit, ha 
mást nem, legalább azt, hogy hiszek. De még mielőtt 
bármi érdemünk lett volna (Róm 5,8), sőt amikor még 
bűnösök voltunk, már előre szeretett az Isten, Egy
szülött Fiát adta megváltásunkra. A  keresztség által 
ezt az előlegezett kegyelm et: sajátjává és örökösévé 
fogadást személyhez szólóan kézbesítette (Tit. 3,5—7).

Erről a megelőző, feltétel nélküli és elindító isteni 
kegyelemről prédikál a keresztelő kútnak már a he
lye is. Régi templomokban rögtön a bejáratnál állt. 
Beljebb csak úgy lehetett jutni, hogy tudomást kel
lett venni róla. Akár felnőtt korban, akár csecsemőt 
kereszteltek, mindig arra emlékeztet minden temp
lomba lépőt a keresztelőkút, hogy Krisztus gyüleke
zetéhez csak az Isten kegyelmén át jutunk.

A padsorok elé, az oltár feljárójához épített ke
resztelőkút is erről beszél. Sőt így a megkeresztelt 
gyülekezet állandó figyelmében tartja, hogy „Isten 
kegyelme által vagyok, ami vagyok” (1 Kor. 15,10). 
A szemünk előtt álló megelőző (keresztségi) kegyelem 
egyrészt hálaadásra indít, másrészt újabb irgalomért 
esdeklésre. A keresztelőkút megláttatja velünk Isten 
szeretetének és irgalmasságának meg nem érdemelt 
és meg sem érdemelhető ajándékait, és beláttatja ve
lem nyomorult bűnös voltomat. Miközben is megté
résre indít, valósággá lesz számomra, hogy a kereszt
ség az újjászületés fürdője, mely naponkénti meg
újulást munkál bennem a Krisztus halálában és fel
támadásában való részesedés által (Luther Kis Káté
ja).

A keresztelőkút formája is erről az újjászületésről 
prédikál. Amíg a felnőttek keresztelése volt a gyako
ribb, addig a keresztelőkút valóságos medence volt. 
A mi keresztelőkutunk kisebb, de azért elég nagy és 
mély ahhoz, hogy a kisgyermeket bele lehessen buk
tatni. Gyakorlati nehézségek miatt nem elengedhe
tetlenül szükséges ez, de minthogy a vízbe buktatás 
a valóság képes, azaz látható kifejezése, az előttünk 
álló keresztelőkút puszta formájával is ezt beszéli. A 
tömör lábazata a mozdíthatatlanságról szól: „Mi hi
tetlenek és hűtlenek vagyunk — Isten hű marad” 
(2 Tim. 2,13). Tehát a kegyelem kifejezője.

A lábazaton nyugvó kehelyhez hasonló forma emlé
keztet az úrvacsora kelyhére. Mindkettő szélesen nyi
tott felfelé, mert nemcsak földi elemeket fogad ma
gába, hanem mennyei ajándékokat is: az Isten min
denre elégséges kegyelmét és „amiket szem nem lá
tott, fül nem hallott, amiket Isten készített az ö t  sze
retőknek” (1 Kor. 2,9).

A rajta levő halrajzok szimbólumok. Jézus Krisz
tus kifejezése (Lk. 5,10) óta a keresztyén ember ké
pe, aki elmerül a vízbe, hogy élete legyen. Ilyen egy
szerűen és világosan magyarázza, hogy milyen nél
külözhetetlen és kívánatos kegyelem a keresztség.
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Evangélikus templom nem lehet padok nélkül. A 
pogány templomok az istenség számára épült 
szentélykamrák. A keresztyén templom „a menny 
előszobája” , ahol az élő Isten szól és cselekszik az ő 
gyülekezetével. Ezért a pad nem egyszerűen beren
dezési tárgy, hanem Isten vendégül fogadó házának 
beszédes jele.

A templom ezt beszéli: jöjj, szegény földi vándor, 
pihenj meg! Gyújts erőt a további útra. Csendesedj 
el az élet zakatoló lármájától, hogy egészen meg ne 
süketülj és élő halott ne légy.

Milyen nagy irgalmasság, hogy egyáltalán van pad 
a templomban. Ha meggondoljuk, hogy kinek a há
zába léptünk és ki tekint reánk itt, akkor inkább az 
lenne a természetes, hogy térdre ereszkedjünk. És 
valóban helyes is, hogy ezt megtegyük. Az Ő- és Üj- 
testamentum teljesen egybehangzó e tekintetben is 
(95. Zsoltár 6. vers, és Fii. 2,10). Ezért a padok kö
zötti tér, hogy ülni, állni és térdelni egyaránt lehes
sen benne különösebb kényelmetlenség nélkül. Mert 
az istentisztelet folyamán mindhárom kifejező moz
dulatra szükség van. (Bárcsak tudatosan gyakorol
nánk magunkat ezekkel is!)

Még az ún. énekeskönyvtartó pereme is beszél és 
segítségünkre akar lenni. Nemcsak arra való, hogy 
feleslegessé tegye karunk fáradságát, hanem arra is, 
hogy segítsen az imádkozásban. Könyökünket meg
támaszthatjuk rajta úgy, hogy arcunkat tenyereink 
közé temethetjük. Szükség van erre, mert ideges, ku
száit figyelmünket különben nehezen tudjuk össze
szedni az „egyetlen szükséges” Éltetőre és Boldogító
ra. (Lk. 10,42)

Végül a pad arról is beszél, hogy nem vagyunk 
egyedül a templomban. Még ha magánosán, csendben 
imádkozom, akkor is egy nagy családnak, a Krisztus 
testének (az egyháznak) a tagja vagyok. Ez a közös 
éneklésben, imádkozásban és igehallgatásban külö
nösen is kifejezésre jut. Milyen felemelő és erőt adó 
ennek a tudata! A nagy gyülekezet, a tömött pad
sorok máris a megnyílt mennyet láttatják meg, él
tetik át velünk. (Jel. 7,9 k.k.)

A karzat mondanivalója is ez. Azért épült, hogy 
az ünnepi nagy sokaság is elférjen az Űr gyülekeze
téhez méltóan elhelyezkedve. De nemcsak ezért van. 
A kórus név beszél erről: eredetileg csak az énekkar 
számára épült. Az énekesek pedig az istentisztelet na
gyon jelentős és eleven résztvevői. Valamikor közvet
lenül az oltár körül foglalt helyet a kórus; a gyüle
kezetei képviselte ott, és annak nevében énekelt és 
imádkozott. Eleven keresztyén gyülekezet esetén er
re nincsen szükség, de minden esetben azt bizonyítja, 
hogy a gyülekezet tevékeny része az istentiszteletben.

Ezért nemcsak nekünk beszél a templompad és a 
karzat, hanem rólunk is. Kopása megmondja, hogy 
milyen gyakran használja a gyülekezet — karban
tartása pedig, hogy szeretjük, becsüljük. A szép és 
tartós anyagból készült padok az áldozatkészség him
nuszát zengik.

Az orgona is ide tartozik. E nélkül olyan a karzat, 
mint a templom oltár nélkül. De míg az oltár Jézus 
Krisztus áldozatát hirdeti, az orgona a gyülekezetét 
zengi. A jó orgona sokba kerül, gondozása is állandó 
önmegtagadást jelent, de leginkább azt az áldozatot 
igényli, hogy kövessük dallamvezetését.

Külső formájában is fénykép a gyülekezetről. Kis és 
nagy sípok szép rendje, harmonikus egysége. S a 
hangok különbözősége, színei és sajátossága sem ön
magáért van, hanem egymásért és együtt az Isten 
dicsőségéért.

Ezt mondja nekünk és rólunk az orgona, a karzat 
és a pad a templomban.

A  PADOK, A  K A R ZA T  ÉS A Z  ORGONA

Ennek a latin szónak nincs magyar megfelelője. Az 
egyházban talán az egész világon ezt a kifejezést 
használják. Már ez a tény is arról tanúskodik, hogy 
itt az egyház sajátos dolgairól van szó.

Az első keresztyének az istentisztelet előkészítését 
értették alatta (parare =  előkészíteni). Ehhez felso- 
rolhatatlan sok minden tartozott, kezdve a templom 
kiseprésétől a Szentlélekért való buzgó könyörgésig. 
Idővel azonban csak bizonyos templomi tárgyakra és 
istentiszteleti eszközökre korlátozódott az elnevezés. 
Kívánatos, hogy mi ne feledkezzünk meg az eredeti 
értelemről, mert a paramentumok is — mint a temp
lom minden része — prédikálnak nekünk, de minden 
másnál inkább beszélnek rólunk.

A szent Isten iránti buzgó, hálás és örvendező sze- 
retetünkről beszél a tisztán tartott és a hozzáértéssel, 
állandó áldozattal feldíszített templom. A otthonun
kat és ünnepi termünket feldíszítjük, széppé tesszük, 
mert különben menekül belőle mindenki, mi magunk 
is. A templomunk pedig a legvonzóbb hely a világon. 
„Uram, szeretem a Te házadban való lakozást és a 
Te dicsőséged hajlékának helyét!” — valljuk a zsol- 
tárossal (Zsolt. 26,8). Ennek jele pedig az, hogy lélek
ben és külsőségekben is megfelelően előkészülünk az 
Űr házában való „lakozás”-ra. Mert nem cifraságról 
van itt szó, hanem lényeges valóságok kifejezéséről. 
Csak egy példát említsünk: milyen menyasszony az, 
aki rendetlenül és rongyosan készül vőlegénye elé a 
mennyegzői asztalhoz?

A templomi paramentumok azt jelzik, amit a 
mennyei vőlegényünk, Jézus Krisztus mond nekünk: 
„Íme, minden kész, je rtek a mennyegzőre!” (Mt. 22,4) 
Erről az örvendetes királyi mennyegzőről beszél min
den a templomban. A rajtunk levő „ünnepi ruhán”  
kívül ide tartozik különösen is

az oltár felszerelése, amely a következőkből áll:
a) Tiszta fehér gyolcsterítő, mely befedi az oltár 

asztallapját és kétoldalt legalább félmagasságig. Ez 
fejezi ki, hogy ünnepi lakomára van terítve az oltár.

b) Az oltár gyülekezet felé néző oldalán (csak itt) 
díszterítő függ (antependium). Ennek színe az egy
házi év ünnepei szerint változik. Karácsonytól víz
keresztig és húsvéttól mennybemenetel ünnepéig fe
hér, mert Krisztus dicsőségéről és a menny öröméről 
beszél. Pünkösdkor, reformáció ünnepén, mártírok 
emléknapján és konfirmációkor piros színű, a meny- 
nyei tűz és a kiontott vér kifejezéseképpen. Lila szí
nű adventkor, böjtben és minden bűnbánati időben. 
A fekete tulajdonképpen nem igazán egyházi szín. 
(Fekete az igazi színnek a tagadása; legfeljebb nagy
pénteken és halottak napján van az oltáron. (Minden 
más alkalommal zöld színű az antependium (zöld az 
élet és a világ színe, amelyhez Jézus Krisztus a meg
térés igényével fordul).

A szószék könyvtartóját hasonló és az oltáréval tel
jesen azonos színű antependiummal díszítjük. Mint 
az oltári antependiumon, ezen is gyakran látunk egy
házi jeleket hímezve.

A tompaszínű és virágot mintázó szőnyeg azt fe
jezi ki, amit a Jeruzsálembe bevonuló Messiás elé 
terített felsőruhák: „Hozsánna, áldott, aki jön az 
Űrnak nevében!” Mert „íme, a te Királyod jön” (Mt. 
21,5—10). Paramentum azt jelenti: Készen vagyunk 
a fogadásra (Lk. 12,35).

PARAM ENTUM OK

Csonka Albert
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Evangélikusok a nagyvilágban

CHRISTOPH RYMATZKI:

A Gnadauer Gemeinschaftsbewegung története és jelene

Elhangzott Piliscsabán, 1991. október 15-én.

Jézus Krisztus az egyház Ura. Ő építi az egyházat 
a Szentlélek által. A reformáció a katolikus egyház
zal szemben hangsúlyozta a személyes üdvösséget és 
az egyén megigazulását. De Luther „célkitűzése” , az 
egyetemes papság, az evangélikus népegyházban 
megvalósíthatatlan maradt. 1526-ban „A  német mise 
és istentisztelet” előszavában Luther megemlíti az is
tentisztelet egy formáját (a német és latin mise mel
lett), amelyben azok az emberek, „akik komolyan ke
resztyének akarnak lenni” , kötelességszerűen és rend
szeresen gyűljenek össze magánházaknál imádkozni, 
Bibliát olvasni, úrvacsorát venni, a felebaráti szere- 
tetet és egyházfegyelmet gyakorolni. De mivel Luther 
nem talált ilyen keresztyéneket, a bibliakörök meg
szervezését elhalasztotta.

A Szentlélek tovább munkálkodott az egyházban, 
ennek következményeként a 18. században egész 
Európában megindult a pietista reformmozgalom. A 
megtérésről szóló tanítással a komoly keresztyén éle
tet alapozták meg, amelyről Luther is beszélt. Philipp 
Jákob Spener 1675-ben írt megújulásra serkentő 
könyvében, a „Pia desideria”-ban építő együttlétek 
megszervezésére szólít fel. Ezek a pietista bibliakö
rök tekinthetők a mai „Gemeinschaftsbewegung” 
egyik gyökerének.

A másik gyökér a 19. sz. végi német ébredési moz
galom. Ekkoriban az iparosítás miatt a városi prole
tariátus száma jelentősen megemelkedett. A munkás- 
negyedek nyomorával azonban sem az egyház, sem a 
teológia nem törődött. Az akkori merev egyházi terü
leti beosztás úi. túl volt terhelve az emberek tömegé
vel. A racionális teológia miatt egyre több ember lett 
ateista. Ugyanakkor az emberek nyitottak voltak Is
ten felszabadító evangéliuma felé.

Ekkor Észak-Amerikából fontos kezdeményezés ér
kezett. Két amerikai evangélista (Charles Graudison 
Finney, 1792—1875 és Dwight Lyman Moody 1837— 
1899) áldásos munkája nyomán Amerikában és Ang
liában megindult a „megszentelődési mozgalom” . 
Ezek nagy evangélizációkon szólították fel a hallga
tóságot az egész élet megszentelésére. Az amerikai 
Róbert Pearsall Smith nagy áldással hozta át az éb
redést Európába. Különösen az oxfordi konferenciák 
(1873—75) voltak nagy hatással a német keresztyé
nekre. Német lelkipásztorok, mint Theodor Jelling- 
haus, Ottó Stockmayer és a St. Chrischona-misszió 
igazgatója, Cári Heinrich Rappard, továbbították írá
sok és prédikációk által a megszentelődési mozgalom 
gondolatait Németországba, ám „megszelídített” for
mában. Az olyan tanításokat, mint pl. a Szentlélek- 
keresztség, bűnnélküliség, elhagyták. Az új mozga
lom ösztönzőleg hatott a hagyományos pietista bib
liakörökre. A tagok száma növekedésnek indult, új 
köröket alapítottak, evangélistákat küldtek ki. A 
bibliaköröket laikusok vezették.

Nyilvánvaló volt, hogy Isten ajtót nyit az ébre
désre. Ezt Elias Schrenk (afrikai hittérítő, a Baseli

misszió egyik evangélistája) is felismerte, akire az 
oxfordi mozgalom nagy hatással volt. Végül Éliás 
Schrenk lett az első német utazóevangélista. A szer
vezett evangélizációs mozgalomban Éliás Schrenk 
mellett a bonni teológiai professzor, Theodor Christ- 
lieb is fontos szerepet kapott. Ő is felismerte, hogy 
az evangélizáció legyőzi a „keresztyén egykedvűsé
get” az áttekinthetetlenül nagy gyülekezetekben. 
Schrenkkel és más barátaival folytatott megbeszélé
sein rámutatott arra, hogy több evangélistát kellene 
alkalmazni, akik alkalmanként a nagyobb gyülekeze
tekbe utaznak és „semleges területen” , a nép nyelvén 
evangélizálnak. Christlieb hangsúlyozta az önálló in
tézmények egyházzal szembeni önállóságát, ugyan
akkor a gyülekezetekkel való szoros együttműködés 
is. 1884-ben alapították ezek a testvérek a Német 
Evangélizáció Egyesületét. E. Schrenk volt első hiva
talos evangélistájuk. Th. Christlieb sürgette, hogy 
alapítsanak egy evangélisták képzését szolgáló biblia
iskolát. így 1886-ban Bonnban megalapították a Jo- 
hanneum-ot. Itt mindmáig képeznek ki evangélistá
kat. E. Schrenk nagyon hamar felismerte, még evan
gélizációs tevékenysége elején, az utógondozás nél
külözhetetlen voltát. A megtért és felébredt keresz
tyének az óriási gyülekezetekben nem részesültek 
utógondozásban. így az evangélizációk után közösségi 
bibliaköröket alapítottak, amelyeket laikusok vezet
tek. Itt erősödhettek hitben a Bibliáról folytatott 
beszélgetések, imádság és a szeretet gyakorlása által. 
Az evangélisták később többször is végiglátogatták a 
köröket. Ha volt az adott városban bibliakör vagy 
egy felébredt lelkész, ez nála talált otthont. Hogy a 
Németországban egyre jobban terjedő bibliaköröket 
jobban gondozhassák, szükségessé vált mindezt egy 
konferencián egyesíteni. Ezzel a konferenciával egy
idejűleg akartak elindítani egy egész Németországot 
átfogó egyesületet. Ennek az egyesületnek lett a fel
adata a korábban alapított Német Evangélizáció 
Egyesülete munkáját folytatni, az evangélizációk he
lyi bibliakörök általi előkészítése, az evangélisták 
meghívása, a megtértek utógondozása. 1888. májusá
ban 142 küldött gyülekezett össze Gnadauban, egy 
kis, Magdeburg melletti faluban az első Gnadaui 
Pünkösdi Konferenciára. Ez volt a „Gemeinschafts- 
verband” születése. A küldöttek fele lelkész, fele 
laikus volt. A konferencián a helyi csoportok legje
lesebb képviselői a legfontosabb kérdésekben egy
ségre jutottak:

1. az evangélizáció fontos az egyházban, de a lel
kész munkája is nélkülözhetetlen;

2. a megtért hívőknek erősödniük kell hitben, egy 
közösségben, ahol imádkozhatnak és Bibliát ol
vashatnak;

3. az evangélizációk alatt és után a bibliakörökben 
a laikusok is részt vehetnek a munkában a Bib
lia szerint.

A küldöttek lelki egysége volt az alapja annak, 
hogy szervezeti egység is létrejöhetett. A 2. Gnadaui
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Pünkösdi Konferencia (1890 júniusa) után alapítot
ták a Deutsche Komitee für Evangelismhe Gemein- 
schaftspflege-t. A Bizottság elnöke Jasper von 
Oertzen lett, akit a konferencián választottak. Ez a 
Bizottság a közösség csoportjainak munkáit szervez
te és hangolta össze. A Bizottság havi lapja („Phila
delphia”) erősítette a közösség csoportjainak egysé
gét egész Németországban. Később a Bizottság a 
Deutsches Komitee für Evangelische Gemeinschafts- 
pflege und Evangelisation nevet kapta. Ez a név két 
dolgot sugalmazott: evangélizáció és új csoportok
alapítása.

A közösség gondozása és az evangélizáció maradt 
mindmáig a Gemeinschaftsbewegung két célkitűzése. 
1902-ben az ébredés elérte tetőpontját. Az evangéli
záció helyett a csoportok utógondozása került egyre 
inkább a középpontba.

Ez volt a Gemeinschaftsbewegung születésének né
hány pontja. A Gemeinschaftbewegung több, mint 
100 esztendős történetéből csak néhány kérdést emel
nénk ki.

1. Állásfoglalás az evangélikus egyházról

A Gemeinschaftsbewegung és az evangélikus egy
ház kapcsolatának megértéséhez elengedhetetlen az 
„egyház” fogalmának tisztázása. Az evangélikus egy
ház az Ágostai Hitvallás VII. cikkelye szerint min
denhol megtalálható, ahol Isten Igéje hat. Vitás hely
zetekben azonban, sajnos, az egyház rögtön hivatalos 
magatartást ölt. Ha pl. a lelkésznek nem tetszik va
lami, amit nem ő kezdeményezett vagy csinált, az, 
úgymond, nem „egyházi” . Ezért az összeütközések a 
gyülekezetekben ma sem ritkák. A Gnadauer Ge- 
meinschaft az egyházat Krisztus testeként érti, amely 
azonban nem egyenlő az intézményes egyházzal. 
Krisztus teste a valóban hívők közössége. De a Ge
meinschaftsbewegung szerint, hogy ki Isten gyer
meke és ki nem, ez Jézus döntése és nem a hívőké. 
A mai helyzetet tekintve a Gemeinschaftsbewegung 
képviseli a legnagyobb egyházi mozgalmat, amelyet 
az egyházi vezetés is elismer és anyagilag támogat. 
A Gemeinschaftsbewegung ébredési mozgalom akar 
lenni a halott keresztyénség között. Ezért nélkülöz
hetetlen az egyházon belül. Christlieb professzor fo
galmazta meg ezt az irányelvet: „az egyházban, 
amennyire lehet, az egyházzal együtt, de nem az egy
ház fennhatósága alatt” .

Az egyház és a Gemeinschaft közötti jó kapcso
lathoz nélkülözhetetlenek az egyházi és gnadaui kép
viselők közti megbeszélések, istentisztelet és közösen 
végzett gyülekezeti munka, egészen a zsinattal való 
együttműködésig. Az utolsó megbeszélés (1986-ban) 
eredményei mutatják a Gemeinschaft álláspontját: 
„A Gemeinschaft az egyháztörténet egyik ébredési 
mozgalmának tekinti magát, amelyek mindig akkor 
jöttek létre, amikor a népegyházban elvilágiasodás és 
tévtanok ütötték fel fejüket. Ezért a Gemeinschaft az 
egyházat figyelmeztető, misszionárius diakóniát és 
személyes megszentelődést hangsúlyozó ébredési és 
lelkigondozói mozgalomnak tekinti magát. Beismer
jük, hogy a nézeteltérésekért mind a Gemeinschaft 
— pl. a Gemeinschaft munkatársainak az egyházi al
kalmazottakkal szemben túlhangsúlyozott hivatástu
data — mind az egyház hibás — pl.: evangélistákat 
többször becsméreltek a szószékről. Hogy a Gemein
schaft feladatát betöltse (ti. az egyházon kívül élő 
keresztyének közti evangélizáció), az egyházon belüli 
önálló intézetnek kell lennie. A békés együttműkö
dés céljából az egyházzal való egészséges távolságra 
van szükség.” Ez az 1986-os állásfoglalás.

Szerintem most a feladatunk: az egész országban

misszionárius lelkületű lelkészeket és gyülekezeti ta
gokat szerezni konferenciákon, önálló intézmények
ben vagy lapok és folyóiratok által.

2. Állásfoglalás a teológiáról

A Gemeinschaftsbewegung laikusok mozgalma. El
sősorban munkások közt munkálkodott. Gnadaui teo
lógusok beszélgetést kezdeményeztek más teológu
sokkal és az egyház képviselőivel. Olyan, fontos kér
désekről, mint pl. megtérés, újjászületés, evangélizá
ció. Olyan professzorokkal, akik az ébredés mellett 
álltak, mint pl. Adolf Schlatter, Martin Káhler, is 
találkoztak 1902—03-ban Eisenachban, ahol sok kér
désben közös nevezőre jutottak. De az egyház képvi
selőiből hiányzott a készség, hogy a teológiai felisme
résekből következtetéseket vonjanak le. Inkább evan
gélizáció elleni érveket kerestek, hogy álláspontjukat 
alátámaszthassák. De a Gemeinschaftban is hiányzott 
a készség a megtérésről, hittapasztalatokról, nyitot
tan gondolkodni és egyoldalúságukat beismerni. A 
teológia felől jövő hatások ellen védekező alapállást 
vettek fel, a teológia iránt nem érdeklődtek. A teoló
giai párbeszédet néhány gnadaui teológusnak enged
ték át, de ezek is egyre jobban elszigetelődtek. Be 
kell vallanunk, hogy hiba volt a teológiai munkáról, 
valamint arról lemondani, hogy fontos témákat teo
lógiai síkon beszéljenek meg. A teológiát kiszolgál
tatták a liberális teológusoknak és a teológia önálló 
voltára nem ügyeltek. De az utolsó évtizedekben ta
nultak a hibákból. Ma már a Gemeinschaft figyelmet 
szentel a teológiai munkásságnak. Sok lelkész szár
mazik ma a Gemeinschaftból és dolgozik azon belül 
több teológiai tanárral és püspökkel együtt. Néhány 
professzor a történet-kritikai módszer válságában 
újra hangsúlyozza a Biblia igazságait, a hitet és az 
egyházi gyakorlat fontosságát. Ezen kívül meg kell 
említeni a két „szabad (protestáns) teológiai akadé
miát” : Bázelben (FETA) és Giessenben (FTA) mű
ködnek. Tübingenben az Albrecht-Bengel-Haus taná
rai a diákokat tanulmányaikban segítik.

3. Állásfoglalás a pünkösdistákról

A 20. sz. elején, 1905—1906-ban, a Gemeinschafts
bewegung válságba jutott. Amerikából, Norvégián 
keresztül, nyelveken szóló nők jöttek a Gemein
schaft konferenciáira. Egy amerikai evangélista, R. A. 
Torrey, gyülekezetekben és Bad Blankenburgban, az 
Allianz konferenciáján, a Szentlélek adományairól és 
a Szentlélek-keresztségről prédikált. A német Ge
meinschaftsbewegung nagy része ezeket a Szentlélek
kel kapcsolatos új élményeket átvette. Ez frissítőleg 
hatott a szolgálatban. De néhány helyen extatikus je
lenségek és spiritizmussal való keveredés jelentkezett. 
Az egyházi ébredés és a szabadegyházak képviselői 
lelki felelősségből tanácskozásra gyülekezetek 1909- 
ben (egy gnadaui csoport is jelen volt). Egyhangúlag 
elítélték az új nyelveken szóló mozgalmat: „alulról” 
származik, azaz okkult. A záróokmányban (Berlini 
Nyilatkozat) nyomatékosan óvtak az új mozgalom
tól. Noha ma sok követője van, ezek kezdetben eltü
nedeztek a Gemeinschaft sorai közül. Mai megítélés 
szerint a Berlini Nyilatkozat nem tesz elég élesen kü
lönbséget a Szentlélek, emberi lélek és okkult lélek 
közt. Különösen mára teremtett a Nyilatkozat szinte 
kibékíthetetlen ellentétet a Gemeinschaft és a kariz
matikusok közt. Isten országában és a közös szolgá
latban szakadás van a Gemeinschaft és a mérsékelt 
karizmatikusok közti viszály miatt. Másrészt az elha
tárolás újra és újra segített szélsőséges karizmatiku
sokkal szemben azáltal, hogy Isten Igéjét és azt a 
tényt hangsúlyozták, hogy a Szentlélek sohasem a 
Bibliától függetlenül szól.
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4. A GNADAUER VEREIN
FÜR GÉMÉINSCHAFTSPFLEGE
UND EVANGELISATION MAI ÉLETE
A Gnadaui Egyesület ébredési körök és mozgal

mak gyűjtőmedencéjeként szolgál. Az Egyesülethez 
340 000 tag tartozik. Körülbelül 7500 helyi kör mű
ködik 33 nagyobb kerületben. Minden kerülethez he
lyi körök tartoznak, alig néhánytól több mint százig 
is akár. Hivatalos prédikátorok és közösségi nővérek 
(összesen kb. 1500) segítik a laikusok szolgálatait. A 
Gnadaui Egyesülethez tartozó további munkaágak: 
10 bibliaiskola, 7 misszió és 16 diakonisszaház. A dia
konisszák kórházakban és üdülőkben szolgálnak 
többnyire. Egyéb munkaterületek: ifjúsági szövetség 
(EC: Christian Endeavour), Kék Kereszt (iszákosokat 
és kábítószereseket segítő szervezet), sátormisszió, fú
vós- és gitárzenekar, énekkar, gyerek- és diákmun
ka. A saját kiadónál megjelent két írás:

— Gnadauer Gemeinschaftsblatt (havonta);
— Gnadauer Bibellese (negyedévente).
Befejezésül még néhány szó a helyi körök életéről.

A közösség életében a vasárnap esti evangélizáció áll

Az „értékek” tanítója
Feledékeny nép vagyunk. Dr. Böhm Károly az el

múlt évben ünnepi megemlékezést érdemelt volna, 
mert 145 éve született, 1846-ban, és nyolcvan éve halt 
meg, 1911-ben.

Címkéző nép vagyunk: Böhm Károly életalkotásá
ra rákerült a címke: „szubjektív idealista” , s ezzel el 
is felejtődött. Pedig: mint a budapesti evangélikus 
gimnázium igazgatója, az iskola munkájának megha
tározója volt, s mint a kolozsvári egyetem filozófia 
professzora (1896—1911) az erdélyi értelmiség jó né
hány korosztályának szellemi atyja, amint erről hálás 
szívvel vallanak kiváló tanítványai: Ravasz László, 
Makkai Sándor, Tavaszy Sándor. Hatása a kolozsvári 
református teológiai akadémiára, a két világháború 
közötti erdélyi irodalom föllendülésére, mai napig 
sincs feldolgozva.

Életműve összefoglalása „Az ember és világa”  hat 
hatalmas kötete. Három közülük életében jelent meg: 
Dialektika (1883), A szellem élete (lélektana) (1892), 
Axiológia (1906). A Logikai érték tana 1913, Az er
kölcsi érték tana 1929, Az aesthetikai érték tana 
1942. A posthumus köteteket tanítványa és utóda az 
egyetemi katedrán, málnási Bartók György rendezte 
sajtó alá. Böhm Károly rendkívül lelkiismeretesen 
készült egyetemi előadásaira, teljesen kidolgozta szö
vegét, ezért vált lehetővé teljes művének kiadása. 
A hat kötet felöleli a filozófia egész területét. Már 
címe jelzi ezt: a „világa” kifejezés kettős értelmű: az 
ember saját belső világa és az őt körülvevő tárgyi 
világ. A szerző elutasítja a metafizikát, már csak ta
lálgatás arról, amiről nincsenek ismereteink. Saját 
magát nem tartja sem idealistának, sem materialis
tának, hanem realistának. Mi az, amit mint reális 
tényt vizsgálhatunk? Az ember vizsgálódását: a ben
ne keletkezett nem tudatos kép a valóságról kivetítő- 
dik a tárgyra. Ezt a kivetítést — projekciót tudatossá 
tenni, s a szellem (intelligencia) segítségével egybe
vetni a reális-objektív tárggyal, amíg biztos isme
retre jutunk, ez az a realitás, amit Böhm Károly 
vizsgálhatónak ítél és rendszere alapjává tesz. A 
projekció segítségével tudatosan megvizsgált tárgy 
— tárgyak sokasága — alakítja ki azután az ember 
világát, most már nem ösztönösen, öntudatlanul, ha
nem a szellem tudatos, tárgyias (objektív-reális) mun
kájával. Ebben a vizsgálódó, tudatos alakító munká
ban azonban nélkülözhetetlen az értékek alkalmazá
sa. Az ember világa az igazság, azaz logikai érték, a 
jóság, azaz etikai érték és a szépség, azaz esztétikai 
érték megvalósításával kell hogy kialakuljon. Ami

a középpontban. Sajnos, evangélizációs jellege idővel 
megváltozott, mert a résztvevők elssőorban maguk is 
tagok. Az evangélizáció mellett a bibliaóra is fontos. 
Ezen kívül találkoznak pl. ifjúsági csoportok, ének
karok, missziói körök, ahol van. A vasárnapi isten- 
tisztelet az evangélikus egyházhoz kötő fontos kap
csolópont. De nagyvárosokban a Gemeinschaft önálló 
egyházzá fejlődik. Nehéz feladat a Gemeinschaft szá
mára, hogy észrevegye, mi szükséges az egyház meg
újulásához.

A helyi élet mellett meg kell említeni a sokféle 
szünidőre és szabadságra szóló ajánlatot: csendeshe
tek gyerekeknek, fiataloknak, családoknak. . .  Ez jó 
lehetőség a misszióra és a hitben való növekedésre. 
A gyűlések és konferenciák közül a hagyományos, 
évenkénti Gnadaui Pünkösdi Konferencia a legki
emelkedőbb esemény. Többnyire Siegenben kerül 
megrendezésre.

A Gnadaui Egyesület központja Dillenburgban van, 
elnöke Christoph Morgner lelkész, főtitkára Theo 
Schneider.

Fordította: Széli Bulcsú

van — to ón-, a jelen és a múlt. Ez az ontológia. 
Aminek lennie kell — to deon-: a jelen mint a jövő 
alapja. Ez a deontológia. Böhm értékvilága tudatos 
alkotása az önmagát megvalósító embernek, az önte
vékeny alanynak, aki önmagát valósítja meg világá
nak értékek szerinti kialakításával.

A nevelés nem más, mint a tanítványok segítése 
abban, hogy szellemük (intelligenciájuk) alkalmas le
gyen arra: kiépíteni saját világukat az értékek segít
ségével és a tárgyi világ dolgaival, igazán jól és szé
pen. Mennél több tárgyi adat birtokába jut az em
ber, annál gazdagabbá válik saját világa. Ez a világ 
nem adatok halmaza, hanem szüntelen cselekvés, ön
megvalósítás, tevékenység. Összefüggések és tulaj
donságok szüntelen felismerése, elrendezése, alkalma
zása.

Ezeket a műveleteket azonban nem mindenki vég
zi egyforma fokon. A legalacsonyabb fok az élvezetek 
foka (hédonizmus). Az ide tartozó számára csak az 
egyszerű, közvetlen életfolyamatok értékesek. Életé
nek célja az élvezet. A második fokozat a haszon- 
elvűség (utilitarizmus). Ez a típus csak az anyagi ha
szonnal törődik. Aki azonban valóban szép és értékes 
életet akar élni, az tudatosan törekszik világát a ne
mes (ideális) értékek megvalósításával kiépíteni.

„Az ember és világa” hat kötete ennek az értékes 
életnek a vizsgálata, kifejtése. Szellemesen, sokolda
lúan, egy-egy filozófiai fogalom vizsgálatában és ki
alakításában történeti előkészítéssel. Lehet vitázni ve
le, lehet tagadni vagy idjétmúltnak tekinteni. Csak 
egy nem lehet: érdektelen. Mert ő nem tanokat hir
det, amelyekre esküdni kell, hanem gondolkodni ta
nít, gazdagítani akarja az olvasó világát, szebbé és 
igazabbá az életét.

Ha nyugati nyelven vagy latinul írta volna meg 
művét, a legnagyobbak között tartanák számon, s 
alakítólag hatott volna az európai filozófia húszadik 
századi fejlődésére. Ámde Ö magyar hazájának és 
magyar népének akart használni azzal, hogy filo
zófiára, gondolkodni tanítja.

Hatása az erdélyi szellemi életre is igen nagy. Ha
lála után 80 évvel ma is, mi is sokat tanulhatunk 
Böhm Károlytól, a „gondolatok emberé” -től.

Dr. Gömöry József
IRODALOM:

Málnási Bartók György: Böhm Károly, Budapest, 1928.
Bognár Cecil: Értékelmélet. Budapest, 1923.
Dr. Hittrich Ödön: A Budapesti Ágostai Hitvallású Evangélikus 

Főgimnázium első száz esztendejének története. Budapest, 1923.
Dr. Loisch János: Dr. Böhm Károly (A Budapesti Evangélikus 

Gimnázium Értesítője. Budapest, 1936/37.)
Ravasz László: A gondolatok embere. 1913. (A „Látások köny

ve” kötetben. Budapest, 1924.)
Dr. Szigethy Lajos: Ünnepi beszéd (Budapesti Evangélikus. 

Gimnázium Értesítője. 1926/27.)
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Kitekintés az ökumené világába

Egyházi megújulási mozgalom az USA-ban
— A Pest megyei LMK-ban elhangzott előadás —

BEVEZETÉS

Tavaly az USA-ban megismerkedtem a kaliforniai 
Egyház Növekedési Intézménnyel (Church Growth 
Institute). Már 30 éve létezik ez az intézmény, köny
veket terjeszt, konferenciákat tart azzal a céllal, hogy 
lelkészek és laikusok egyaránt segítsék gyülekezetü
ket a megújulásban. Sok érdekes kutatást végeztek 
arról, hogy mitől fogy vagy növekszik egy gyüle
kezet. Nem csak a számbeli növekedésre törekszenek, 
hanem a lelki megújulásra is: hogyan növekedhet 
egy gyülekezet szeretetben, missziói lelkesedésben, 
összetartásban.

A tanulmányutam során nagy áldás volt számomra 
részt venni egy, a CGI-től szervezett 3 napos kon
ferencián, ami annyira lelkesített, hogy azután több 
tucat könyvet olvastam az egyháznövekedés témá
járól.

Sok mindent tanultam, ami nem csak az USA-beli, 
hanem a magyar egyházi életre is vonatkozik, és ösz- 
szefoglalva szeretném veletek megosztani. Ez az elő
adás kb. 50 könyvet és 2 félév anyagát sűríti magá
ba, ezért sok mindent ki kellett hagynom. Aki töb
bet akar tudni a témáról, annak javaslom a könyv
tárban levő könyveket.

AZ EGYHÁZ NÖVEKEDÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE

Miért tartom olyan fontosnak ezt a témát? Az első 
statisztika, amit a konferencián hallottam, az volt, 
hogy az amerikai gyülekezetek 85 százaléka stagnál 
vagy számában fogy. Ahhoz képest, hogy Amerika 
egy igen „egyházias” társadalom, ahol a lakosság 30 
—40 százaléka jár rendszeresen templomba, ez ijesz
tően magas.

Mgyarországon hasonló (vagy még rosszabb) lehet 
az aránya a haldokló gyülekezeteknek, legalábbis a 
nagy történelmi egyházak körében. Itt nehezebb a 
helyzet, mint az USA-ban, hisz a szekularizáció fo
lyamata (elterjedt mindenhol Európában) és a 40 
éves kommunista diktatúra és a vele járó ateista ne
velés hatására csupán 5—10 százalék jár templomba 
rendszeresen. (Van, aki arra hivatkozik, hogy a nyu
gat-európai államegyházak még rosszabb helyzetben 
vannak, pl. Németországban, Finnországban csak 2 
százalék jár templomba, de ez sovány vigasz.)

Tehát a szomorú tény az, hogy a történelmi egy
házak (az evangélikus is) fogynak. A  pontos ada
tokat nem tudom. Papíron egyházunknak kb. 400 000 
tagja van, de azt olvastam, a valódi szám sokkal ki
sebb. Talán azért nincs pontos statisztika, mert egy
házunk nem akar szembenézni' ezzel a szomorú hely
zettel, hiszen ki akar beszélni egy haldokló, öregedő 
egyházról? Pedig a kihalás az, ami fenyeget minket, 
ha nem változik meg a helyzet.

Természetesen nem minden evangélikus gyülekezet 
fogy. Itt Magyarországon is biztosan van 10—15 szá
zalék, amely növekszik és új tagokat vonz, de ez a 
kivétel. Mérsékelten magasabb egyházi érdeklődés 
van a rendszerváltás óta, de nem történt meg az a 
nagy fellendülés, amit talán elvártunk.

összefoglalásnak azt mondhatjuk, rossz a hely
zet, de nem reménytelen. Istennel minden lehetséges, 
csodák történhetnek. Az ö  segítségével és a mi em
beri munkánkkal egyházunk megújulhat, növekedhet.

A NÖVEKEDÉS BIBLIAI ALAPJAI

Azért mondom, hogy az emberi törekvés is fontos, 
mert rajtunk is áll a megújulás! Sok passzivitást lát
tam lelkészek és laikusok részéről, akik azt hiszik, 
hogy ez mind Isten munkája, mi nem tehetünk sem
mit, sőt, nem is szabad növekedésre törekednünk, 
hisz ez a Szentlélek feladata. Van, aki Bibliát idéz, 
pl. 1 Kor. 3,6—9: „Isten adja a növekedést” . Igen ám, 
de „Isten munkatársai vagyunk” , Pál ültetett, Apol- 
lós öntözött, tehát dolgoztak, nem vártak tétlenül a 
csodákra. Tudták, hogy Isten rájuk számít, rajtuk 
keresztül dolgozik.

Meggyőződésem, hogy az egyházi növekedés nem
csak kívánatos dolog, emberi cél, hanem Isten akara
ta, mesterünk parancsa. Mt 28,18—20-ban, a misz- 
sziói parancsban olvassunk 4 parancsot: menjetek, 
tegyetek tanítvánnyá, megkeresztelve, tanítva. Ez a 
négy parancs nem javaslat, lehetőség. Nem azt mond
ja Jézus: „Jól tennétek, ha néhány embert szerezné
tek az üres padoknak, de csak ha kedvetek van” , ha
nem parancsol nekik és így nekünk. Csak azért növe
kedett az ősegyház, mert komolyan vették ezt a pa
rancsot. Nem lehet más választásunk: ha nem szer
zünk tanítványokat, akkor nem engedelmeskedünk 
neki.

Van egy teológiai szemlélet, ami szerint elég a ke
resés, a jó szándék. Elég, ha igyekszünk tanítványo
kat szerezni, de nem vagyunk felelősek az eredmé
nyért. Nem a mi hibánk, ha hirdetjük az Igét, és nincs 
növekedés. Nem akarjuk beismerni, hogy gyakran a 
hiba a miénk, nem elég hatékonyan hirdetjük az 
Igét, nem vagyunk eléggé kitartóak. Lk. 15,4.: a pász
tor addig keresi az elveszett juhot, amíg meg nem 
találja. Isten akarata tehát nem csak az, hogy keres
sünk, hanem hogy megtaláljuk az elveszetteket.

Kifogások a növekedés szüksége ellen:
1. „Isten nem törődik számokkal.” Viszont Ap.Csel

ben több helyen fel van sorolva az üdvözültek száma 
(1,15, 2,41, 4,4), tehát az ősegyházban fontosak voltak 
a számok is. Persze, nem csak számokban lehet mér
ni egy gyülekezet hitét, hatékonyságát, de a lelki 
megújulást előbb-utóbb kell hogy kövesse a szám
beli növekedés.

2. „Mindenhol fogynak az egyházak.” Nem igaz, 
hogy a mai ember közömbös lenne a vallás iránt, hi
szen Magyarországon egyre több új felekezet, szekta 
növekszik gyorsan. Ezek vonzóan hatnak az embe
rekre, jobban vonzanak, mint a történelmi egyházak, 
pl. élénkebbek, változatosabbak az istentiszteletek, 
szorosabb a közösségi összetartás, buzgóbb a missziói 
lelkesedés.

3. „Az a gyülekezet, amelyik gyorsan növekszik, 
biztosan hamis evangéliumon alapul.” Ez lehet igaz, 
de lehet afféle „savanyú szőlő” védekezés (főleg 
azoktól, akiknek a gyülekezete nem nő, és igazolni 
akarja maga számára, hogy a kis létszám kívánatos).
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A tény az, hogy egy biblikus, egészséges teológiájú 
gyülekezt is nőhet! Lehet, hogy egyszerűen vonzóbb 
ott a légkör, hatásosabb az evangelizálás. Akkor is, 
ha nem értünk egyet a szekták teológiájával, sokat 
tanulhatunk tőlük a vonzerőről. (Jó, ha egy lel
kész meg is látogatja ezeket a növekvő gyülekezete
ket, sok hasznos dolgot átvehet tőlük.)

4. „Minden elérhető személyt már elértünk.” Min
dig vannak potenciális tagok, akiket nem sikerült el
érnünk Isten jó hírével, talán azért, mert nem haté
kony a munkánk. Persze, vannak „zárt” emberek, 
teljesen elzárkóznak a hittől, de az ilyenek kivéte
lek.

5. „Az egyház sose lehet több egy kis hűséges mag
nál.” Nincs sehol a Bibliában, hogy egy hivő kisebb
ség szentebb lenne, mint egy többség.

A NÖVEKEDÉS AKADÁLYAI

De akkor is, ha elismerjük, mennyire sürgető fel
adat a növekedés, azt nem jelenti, hogy ez könnyű 
lenne. Nem csak nehéz körülmények ellen, hanem 
rossz, negatív hozzáállások ellen kell küzdenünk. Va
júdni kell ahhoz, hogy megszülessen újra a gyüleke- 
kezet! Több gátló tényező áll utunkban:

1. Kommunista múltunk, ateista nevelés. E miatt 
emberek milliói idegenedtek el az egyháztól.

2. Öreg gyülekezeteink. Természeténél fogva, egy 
fiatal gyülekezet (vagy bármilyen fiatal intézmény) 
gyorsabban nő. A CGI szerint az a gyülekezet, ame
lyik idősebb 20 évnél, nehezebben nő (hát egy 200 
éves!)

3. Régi templomaink. Bármennyire méltóságtelje
sek, mint műemlékek, mégis egy modern, meleg, ba
rátságos kis kápolna vagy terem több embert vonz, 
nem is beszélve arról, hogy sokkal könnyebb a kar
bantartásuk. A régi „mamut” gyülekezeteknek épült 
hatalmas templomok lehangolónak hatnak a marok
nyi hivőre sok üres padjukkal.

4. Kevés alkalom a közösségépítésre. Az USA-ban 
mindenhol szokás az istentisztelet utáni kávézás egy 
gyülekezeti teremben. Ez rengeteget segít abban, hogy 
a tagok közelebb kerüljenek egymáshoz. Itt Magyar- 
országon is jó  lenne, csak majdnem lehetetlen meg
valósítani, az ebédfőzés miatt. Kevés alkalom marad 
a koinoniának.

5. Népegyházi hagyományunk. Sok templombajáró 
megszokásból jár, nem pedig erős hitből. Ez egy ne
héz fundamentum, amire építhetnénk a megújulást.

A fent említett tényezők főleg Magyarországra vo
natkoznak, és valóban tény, hogy a magyar lelkész
nek nincs könnyű dolga! De ezen kívül vannak egye
temes tényezők (USA-ban is), amik gátolják a nö
vekedést :

1. Passzivitás. Ezt látom az egyik legnagyobb nö
vekedési akadálynak. A laikusok döntő többsége 
passzív, félig közömbös, nehezen mozdítható, minden 
kezdeményezést a lelkésztől várnak el. Jellemző a 
passzív gyülekezetre a sok névleges tag, kevés lel
kesedés új tervekre, vagy misszióra, „papközpontú” 
cselekvés.

2. Reménytelenség (kisebbrendűségi érzés). Főleg a 
kis, fogyó gyülekezet érezheti ezt. Bármilyen kezde
ményezés, változás hiába valónak tűnik, hisz „úgy is 
fogyunk” . Ez egy ördögi kör, ami mérgező hatással 
lehet a gyülekezetre. A lelkész is beleeshet a remény
telenségbe. Sokan buzgók, mint fiatal lelkészek, de 
néhány év múlva „kiégnek” , elfásulnak, nem elsősor
ban a sok munkától, hanem a kevés eredménytől.

3. Nosztalgia. A „régi szép időkre” , „amikor tele 
volt a templom” . Ez szintén mérgezheti a gyülekezet 
légkörét, hisz figyelmét a múlthoz köti, nincs erejük 
a jelenre nézni, a jövőt tervezni. Vezethet remény
telenséghez, mert azt hiszik, hogy a gyülekezet leg
jobb napjai mögöttük vannak.

4. Túlélési szindróma. Sok gyülekezet csak a túl
élésre, intézménye fenntartására törekszik, nem pe
dig misszióra, ami legjobban aktivizálhatja a tago
kat. A túlélés mint cél, nem hat vonzóan a poten
ciális tagokra, mert a problémákra és nem a lehető
ségekre koncentrál.

A MISSZIÓI ELKÉPZELÉS FONTOSSÁGA

Hogy lehet kitörni ebből a sok negatívumból? A 
megoldás az, hogy kifelé kell fordulnunk mint gyü
lekezet, kitörni a kényelmes négy fal közül, a beszű
kült „nyugdíjas klub” légköréből. A csupán karban
tartási célok helyett missziói célokra kell töreked
nünk, amelyek az új embereket, elveszett juhokat 
akarják elérni. Más szóval: újat kell álmodnunk. Fel 
kell tenni a kérdést: a túlélésen kívül, mi a gyüle
kezet célja? Miért létezik? Mi Isten terve vele, itt, 
most? Mik a missziói lehetőségek? Kiket lehet elérni 
a jó  hírrel? Ezt hogyan valósíthatja meg? Újra át 
kell tehát gondolnunk, hogy mi az Istentől adott fel
adatunk. Ezt az átgondolást imádság előzze meg (hisz 
Isten terveit, nem a saját terveinket akarjuk tudni) és 
feltehetjük a kérdést egy gyülekezeti bizottságnak 
(Dabason van megújulási bizottság): ha Isten tervét 
követnénk, hogyan nézne ki a gyülekezet 5 év múl
va? Milyen és hány új tagok, kiscsoportok, alkalma
sak lennének? Milyen lenne a „szellem” a gyüleke
zetben?

Tehát mielőtt konkrét változásokat vinnénk vég
hez, új missziói elképzelésre van szükségünk. Az 
USA-ban sok gyülekezet meg is fogalmazza ezt az el
képzelést egy ún. missziói nyilatkozatban. Ezt egy 
missziói bizottság dolgozza ki (legtöbb gyülekezetnél 
van), benne konkrétan leírják a gyülekezet missziói 
elképzelését: mik a céljai, kiket akar elérni, miért 
létezik, mint gyülekezet.

Az ilyen missziói nyilatkozat új irányt adhat a 
gyülekezetnek, egyesíthet, motiválhat, hiszen kitör a 
túlélési szindrómából (problémákra, nem lehetőségek
re figyelni). Az álmot népszerűsítsük, ne maradjon 
szűk körben. Olvassuk fel, nyomtassuk ki megfele
lő alkalmakkor a nyilatkozatot. Mindig lesznek, akik 
le akarnak beszélni minket álmunkról („az nálunk 
lehetetlen” címén), de ezzel ne engedjük elrontani a 
reménységet.

PRAKTIKUS NÖVEKEDÉSI TANÁCSOK

Miután tisztáztuk az „álmunkat” , és tudjuk az 
alapirányt, neki lehet fogni az új célok megvalósítá
sának, praktikus változásoknak. Ezt a részt két cso
portra akarom felosztani: új tagoknak a vonzása, és 
meglevő tagoknak a megtartása.

ÚJ TAGOKAT VONZANI

Egy gyülekezetben mindig meghalnak, kiköltöznek, 
kilépnek tagok, ezt a fogyást pótolni kell új tagokkal 
vagy felül kell múlni, hogy növekedjen a gyüleke
zet. Három forrás van: beköltözők (kevés), akik már 
gyakorolják a vallást, meglevő tagoknak a gyerme
kei (kutatás szerint, ezeknek csak egy kis százaléka 
marad aktív tag, mint felnőtt) és felnőttek, akik je
lenleg nem aktívak semmilyen gyülekezetben (leg
jobb forrás, de ezeket passzív módon nem lehet el
érni). Hogy lehet ezeket a gyülekezetbe vonzani? 
Többféleképpen:

Hirdetésfreklámozás: világias íze van a reklám szó
nak, de pozitívan lehet reklámozást használni a gyü
lekezet érdekében. A legjobb reklám a szóbeli, ami
kor a gyülekezeti tagok dicsérik a gyülekezetei, má
sokat meghívnak. Ezen kívül még van 3 lehetőség:
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hirdetőtábla: minden gyülekezetnek legyen. Lehes
sen egy elinduló kocsiból is olvasni, nagy betűkkel a 
felekezet, lelkész neve, istentiszteletek időpontja, „lá
togatókat szeretettel várunk!” , és bármilyen alkalmi 
program hirdetése (képekkel);

újsághirdetés: kétféle: a) bizonyos programhoz való 
meghívás, b) inspiráló/hitébresztő (pl. Jézus ígér ne
künk bőséges életet. Kérsz ebből a bőségből? Ha igen, 
csatlakozz hozzánk és fedezzük fel együtt!) Mindkét 
esetben legyen benne kép, kevés szöveg közérthető 
nyelven.

Postázás házhoz: bár költségesebb, ez nagyon ha
tásos. Rendkívüli alkalmakra, ünnepi istentiszteletek
re meghívót küldeni. Évente párszor küldhetünk gyü
lekezeti hírlevelet minden meglevő és potenciális tag
hoz (kora szeptemberben, közép decemberben, hús
vét előtt, kora nyáron). Ezeket személyesen átadni 
még hatásosabb (körzetekre lehet megosztani a falut, 
brigádot kiküldeni).

A községünket szolgálni is lehet: jó reklám a gyü
lekezetnek, ha indítunk pl. GYED-klubot, nyugdíjas 
klubot, egyházi óvodát, nyári Biblia-tábort gyerekek
nek. Ezek a programok önmagunkban nem mindig 
„vallásosak” , de a résztvevő családtagokat általuk be 
lehet vonni a gyülekezetbe. Nézzük meg, milyen igé
nyek vannak a faluban, amiben a gyülekezet segít
het. Ezzel egyszerre kínálunk fontos szolgálatot és 
vonzunk tagokat (a gyülekezet ezzel kifelé fordul, kí
vülállónak is szolgál). Ez serkenti a missziói lelküle- 
tet.

Nem szabad túl sokat várni a reklámoktól. Epr 
hirdetés egyedül nem gyarapít egy gyülekezetei, ha 
az nem vonzó vagy misszió-orientált. Azért nem sza
bad olyat hirdetni, kínálni, amit nem tudunk nyúj
tani. Jobb a gyülekezet erős oldalait hirdetni (és köz
ben a gyenge oldalait javítani). De a jó reklámozás 
növeli az érdeklődők (látogatók) számát, meg a gyü
lekezet önmegbecsülését.

BARÁTSÁG, EVANGÉLIZÁLÁS

Hirdetéssel, reklámmal lehet új tagokat vonzani, 
de van egy evangélizálási módszer, ami még hatá
sosabb: Barátság Evangélizálás (BE)=Friendship
Evangelism. A CGI feltette a kérdést: mitől növek
szik egy gyülekezet. Kiderült egy nagyon jelentős 
eredmény. A válasz: BARÁTOK. Az USA-ban, az új 
tagok 80 százaléka személyes meghívás miatt csatla
kozik a gyülekezethez. Persze, egy kis százaléka rek
lám, lelkész, bizonyos program, kíváncsiság miatt 
van ott, de a döntő többsége személyes meghívás 
miatt lesz egyháztag. Kiderült, hogy nagy hatással 
lehet egy ismerős, szomszéd, munkatárs, családtag 
meghívása, és nem véletlenül, hiszen ezek iránt van 
bizalmunk, sokkal inkább fogadunk el meghívást 
ezektől, mint egy ajtón kopogó evangélizálótól, vagy 
tömegevangélizálótól (Billy Graham, akinek hatására 
sokan „megtérnek” , de ebből kevés lesz megbízható 
egyháztag). Azért is hatékony, mert a megnyert tag
nak nem kell egyedül mennie a gyülekezetbe, van 
mellette ismerőse, aki bemutatja őt a tagoknak.

Ez az evangélizálási módszer nagy népszerűséget 
élvez az USA-ban, viszont nem egy modern divat. 
Bibliai eredetű: Jn 1,40—42. András vitte testvérét 
Simont, Jézushoz. Sok helyen kiképzést tartanak 
laikusoknak a BE-ről és a vele járó bizonyságtevés
ről:

1. Tagok írják személyes ismeretségi körük tagjai
nak: jelölje meg azokat, akik nyitottak lennének az 
evangélium iránt (nem vallásellenes, talán van hit
beli érdeklődése, vagy korábban aktív volt). Válság 
idején fogékonyabb az ember Isten iránt (betegség, 
halál).

2. Imádkozzon értük rendszeresen.

3. Barátkozzon még mélyebben velük (kirándulás, 
közös munka, négyszem közötti beszélgetés, amiben 
megosztja a másik gondjait, örömeit, meghallgatja őt 
„beszáll” életébe, segítsen neki, ha kell, bármiben.) 
Barátság ne legyen számításból, hisz nemcsak meg
téríteni akarja őt.

4. Keresse meg azt a megfelelő időpontot, amikor 
természetes módon hitbeli dolgokról beszélhet. Ez ne 
legyen prédikáció jellegű, megerőltető, fölényes, ha
nem személyes bizonyságtétel. Miért fontos számom
ra a hit? Mit tett Isten értem, konkrétan? Mikor 
éreztem legközelebb Istent? El lehet mondani egy
szerűen, röviden, konkrétan, a lényeg az, hogy saját 
életünk példájával rámutassunk Isten szeretetére, ha
talmára, hogy képes életeket megváltoztatni. Ez min
den akadémiai érvelésnél, dogmatikánál hatásosabb.

5. Ha érdeklődést mutat a hitélet iránt, hívja meg 
egy gyülekezeti alkalomra; talán nem rögtön isten- 
tiszteletre, sokan idegenkednek ettől, de kiscsoport
ba, ami otthonosabb, vagy rendkívüli alkalomra (sze- 
retetvendégségre). Az a csodálatos a BE-val, hogy 
mindenki képes rá! Nem igényel különös tehetséget. 
Egyetemes papság a gyakorlatban!

ISTENTISZTELET

Az istentisztelet a fő „bejárati” pont, ahol kívül
állók először betekintenek a gyülekezetbe. Ez tehát 
a gyülekezet fő „eseménye” és azért olyan fontos 
minél vonzóbbá tenni. Próbáljuk egy kívülálló sze
mével nézni az istentiszteletet. Hogyan hat rá? 
Soknak idegen, mintha idegen világba léptek volna 
(felállás, liturgia, régimódi éneklés). Általában azt 
várjuk, hogy a látogatók alkalmazkodjanak, de a 
gyülekezet feladata is, hogy otthonossá tegye nekik 
az istentiszteletet. Néhány szempont:

1. A templom és udvara legyen ápolt.
2. Vonjuk be a gyülekezeti tagokat az istentisztelet

be (pl. Bibliaolvasás, vendégfogadás, énekkar), hogy 
minél többen legyenek aktívak.

3. Milyen az istentisztelet légköre? A „temetés han
gulata” nem vonz. Örömteli legyen, hisz jó hírt hir
detünk! Emelje fel az embert, ne hangolja le. Ez négy 
dologtól függ:

a) Folyékony-e az istentisztelet? A televízió kor
szakában hozzá vannak szokva az emberek a gyors 
ütemhez. Ha elhúzódik, lassú, unatkoznak.

b) Zene. Ez a leggyakoribb akadály, különösen fia
taloknak. A lassú, ritmus nélküli, túl magas, gyakran 
hamis éneklés eltaszít. A gyorsítás érdekében szó
székről lehet hirdetni: ezentúl próbáljunk gyorsab
ban énekelni. Dabason bevált kis énekkarunk veze
tése. Az a néhány határozott hang gyorsabban vit
te az éneklést, mint a kántor vagy a lelkész egyedüli 
törekvése. Legyen a zene változatos. Néha valami 
más: gitár, énekkar, orgonaszó, ének nélkül (pl. pré
dikáció után az elmélkedés érdekében). Sok látogató 
szívesebben hallgat, mint énekel.

c) Prédikáció. A CGI szerint a kiváló ,biblikus pré- 
dikálásnak erős vonzereje van, de csak hogyha köz
érthető (nincsenek „papi frázisok” , használjunk új 
fordítású Bibliát) és közvetlen (életre alkalmazható, 
valódi problémához szóló). Nincs helye a száraz, aka
démiai, életidegen, elméleti prédikációnak. A lelkész 
hangneme szintén fontos: a monoton untat, a dor
gáló, kiabáló taszít. Csak akkor inspiráló, ha a lel
kész meggyőződésből szól, ha saját hitét adja tovább 
(különben üres frázisok). Ehhez kell a lelkésznek erős 
személyes viszonya Istennel (egy növekvő gyüleke
zetben a lelkész legalább fél órát imádkozik napon
ta). Gyakran alacsonyak a lelkész elvárásai a prédi
káció iránt, ez is csökkenti hatékonyságát. Próbál
junk visszajelzéseket szerezni a prédikációról, hogy 
javítsunk rajta. Ne csak a bűnt hangsúlyozzuk, ha
nem Isten szeretetét, kegyelmét, hatalmát. A kereső
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azt akarja hallani, Isten hogyan képes életeket változ
tatni.

d) A szeretet, ezen belül a vendégszeretet. Sok lá
togató nem csak Isten Igéjét keresi egy gyülekezet
ben, hanem emberi közösséget is. Azért olyan fontos, 
milyen fogadtatásban részesül. Sok gyülekezet ba
rátságosnak tartja magát, de ez sokszor csak a már 
meglevő tagokra vonatkozik. Magam láttam töb 
gyülekezetben, hogy a hivők nem üdvözölnek, nem 
mosolyognak idegenre, hanem vasvillaszemekkel bá
mulják. Talán a lelkész az egyetlen, aki köszönti őt. 
Az a látogató, aki nem tapasztal szeretetet a gyüle
kezettől, valószínű, nem jön vissza. Egy szerető gyü
lekezet növekszik számban és lélekben! Ezért az 
egész gyülekezet feladata a meleg fogadtatás. Az 
USA-ban több módszert alkalmaznak: állítanak egy 
vendégfogadót minden ajtónál, hogy üdvözölje a be
lépőket, esetleg mutassa meg az üres helyeket. Ez 
különösen fontos egy rendkívüli alkalmon (pl. ima
hét), amikor több a látogató, az istentisztelet után 
köszönti őket, beszélget velük, újra meghívja őket. 
Mindenképpen köszöntheti a lelkész a látogatókat a 
szószékről. Minden módszer lényege: ne érezze ma
gát egyedül a látogató, tudja meg, hogy szívesen lát
juk, visszavárjuk. Az újkeletű felekezetek, szekták 
kitűnően értenek a vendégfogadáshoz, ezért is növe
kednek olyan gyorsan.

TAGOKAT MEGTARTANI

Új tagokat vonzani a gyülekezethez: nélkülözhetet
len a növekedéshez, de önmagában nem elég. Hiába 
vonzunk, ha nem tudunk megtartani. Ezért az új 
tagok asszimilációja (beépítése) rendkívül fontos. Á 
CGI szerint az az új tag, akinek nincs jó barátja a 
gyülekezetben, vagy nem tagja egy kis csoportnak, 
vagy nincs feladata (pl. tisztségviselő), előbb-utóbb el
marad a gyülekezettől. Ezt az elmaradást nem csak 
vendégszeretettel lehet megakadályozni, hanem láto
gatásokkal és egy ún. kiscsoportos rendszerrel.

Látogatás. Ez klasszikus lelkészi feladat, bár a 
CGI szerint sokszor hatásosabb, ha laikus végzi, hi
szen a lelkész „kötelességből” csinálja (hozzátartozik 
a munkájához), egy laikus viszont önkéntesen. Ezért 
kell laikusokat is belevonni a munkába, pl. „látoga
tási brigád”-dal, amiben minden vállalkozó felelős 
a saját körzetéért, rendszeresen találkozik a brigád 
tapasztalatcserére, imádságra, tanácsokra. Aki fél 
egyedül menni, az először a lelkésszel együtt elme
het pár helyre, míg bátrabb lesz. Kártyarendszert 
kell vezetni minden látogatott házról: információ a 
személyről, hogyan fogadta a látogatást stb. Sok 
laikus (és lelkész) nem szeret látogatni, mert fél at
tól, hogy nem szívesen fogadják. A CGI szerint a 
látogatottaknak 80 százaléka örül a látogatásnak, 
csak két kifogás merült fel: rossz időpontban jött 
(mindig kérdezni kell!), erőszakosan akarta megtérí
teni, tanácsokat adni, szidni azért, hogy nem aktív. 
Sok látogató nehezen búcsúzik el. (Határozottan, de 
kedvesen lehet ezt tenni.) Sok látogatás azért ered
ménytelen, mert a látogató nem tudja irányítani a 
beszélgetést, vagy nem tud mélyebb szintre jutni, ha 
felmerül egy probléma (ehhez kell lelkigondozói ki
képzés, főleg az empátiás meghallgatásra). A legjobb 
látogató: extrovertált, de tapintatos, jó meghallgatási 
képességgel rendelkezik, van missziói tudata, tud sa
ját hitéről beszélni, de ne moralizáljon, (jobb ha ba
rátként, nem pedig tanárként, ellenőrzőként lép fel). 
Látogatás előtt mindig imádkozzon! Ha többször lá
togat egy helyen, az első látogatás inkább megismer- 
kedési célból legyen. Fel lehet tenni kérdéseket az il
lető életéről, de ne legyen interjúszerű vagy túl ké
nyes. Későbbi látogatások során lehet mélyebb szintre 
jutni, hitbeli témákat felhozni (részletesebben szól 
erről több CGI-köny a Teológia könyvtárában).

A látogatottakat három csoportra lehet osztani: po
tenciális, aktív és nem aktív tagok.

1. Potenciális tagok. Ezek azok, akik meglátogat
ták a gyülekezetei, vagy egyéb módon érdeklődnek 
a hit iránt. Ha valaki az istentisztelet látogatója, cél
szerű minél előbb őt látogatni. A CGI szerint az is
tentisztelet látogatóinak 85 százaléka visszajön, ha 
valaki a gyülekezetből látogatja őket hétfőn vagy 
kedden. A hét későbbi napján már nem olyan hatá
sos! Ilyenkor menjen el egy laikus rövid időre, meg
köszöni a látogatást, és hívja meg újra. Ha behívják, 
jó alkalom a megismerkedésre.

Új beköltözők is potenciális tagok. Egy gyüleke
zeti tag a szomszédból mehet hozzájuk, hívja őket 
egy alkalomra. Aki új helyen van és még nincs ba
rátja, különösen fogékony a gyülekezet meghívására.

2. Aktív tagok. Jó ezeket évente látogatni. Nagyobb 
gyülekezetben csak látogatási brigáddal oldható meg. 
Általános érdeklődés róla, családjáról (lelkigondozás, 
ha gond merül fel), azután a gyülekezetről: köszön
jük meg aktivitását, anyagi támogatását. Kérdezzünk, 
milyennek találja az egyházi életet, van-e javaslata?

3. Nem aktív tagok. Ez külön, bonyolultabb téma, 
hisz ezekből rengeteg van népegyház jellegű egyhá
zunkban is. Sok névleges tag van, aki ugyan „evan
gélikusnak" vallja magát, de konfirmációja vagy 
keresztelése óta nem volt templomban. Ezek általá
ban még hivők a maguk módján, „keresztyéninek 
tartják magukat, de valamilyen okból elfordultak a 
gyülekezettől.

Ezek az elmaradók bárkik lehetnek, de különösen 
hajlamos az, aki: éppen konfirmált („kikonfirmált” ), 
18—25 éves, elköltözők (nem csatlakoznak új gyüle
kezethez), elváltak, azok, akiknek a gyermekei ép
pen elköltöztek.

Több ok lehet az elmaradásra. Lehet egyszerűen a 
közömbösség, unalom, de lehet valami keserű élmény 
(megsértődés, egyet nem értés lelkésszel, bűnbe esett 
és szégyell visszatérni). Talán elhanyagoltnak érzi 
magát, mert a gyülekezetből senki nem látogatja Sok 
elmaradó maximalista: tökéletes gyülekezetei, lelkészt 
vár el, és mélyen csalódik, ha ezek nincsenek.

Sok aktív tagnak rossz véleménye van az elma
radókról: lusták, pogányok stb. és könnyen elítélik 
őket. Ez a hozzáállás nem segít visszatérésükhöz. De
rítsük ki elmaradásuk okát, próbáljuk rendbehozni. 
Ez legjobban látogatással érhető el, minél előbb. Leg
több elmaradó jelt ad, mielőtt teljesen elmarad. Ha 
valaki korábban aktív volt, de egyre inkább elmarad, 
ez egy „vészjel” , amire azonnal fel kell figyelni. Mert 
ha telik az idő és senki sem érdeklődik elmaradása 
után, elhanyagoltnak érzi magát, és végképp elma
rad. Ha régóta elmaradó, talán több látogatás kell, 
hiszen először rendszerint kifogásokat mond (nem ér 
rá stb.), de ha türelmesen meghallgatjuk, elmondja 
a valódi okot. Van, aki mérges gyülekezete iránt. 
Ilyenkor a látogató ne védje a gyülekezetei, hanem 
csak hallgassa meg a panaszt, mutasson megértést. 
Ha kritikája van, kérdezzünk: ő mit javasolna? Ha 
a gyülekezet volt a hibás, ezt ismerjük el.

A makacs elmaradót nem mindig sikerül vissza
nyerni. Több esélyünk van, ha hajlandó egy hivő is
merőssel elmenni, talán egy újonnan szervezett kis
csoportba, ahol újra kezdhet. De az is lehet, hogy 
várni kell új lelkészre, vagy személyes válságra.

KISCSOPORTOK

Ez nem csak jó megelőzés az elmaradásra, hanem 
az egyik legjobb része az asszimilációnak (beépítés
nek). A CGI kutatása szerint a sokféle, jól szerve
zett kiscsoport a növekvő gyülekezet kulcsa. Ez bár
milyen rendszeres összejövetel lehet, ami kevesebb.

(Folytatás a 208. oldalon)
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Lel kész-szem m el

KOLUMBUSZ-ÉV
Már az esztendő első hónapjától sorjáztak a be

számolók, kiértékelések a korszakfordító nagy útról. 
El lehet képzelni, milyen megemlékezés-dömping vár
ható év végéig, különösen pedig októberre, a felfe
dezés hónapjára.

A Lelkipásztor szerkesztője nekem egyszerű fel
adatot szánt. Arra kért, azt írjam meg, ami a nagy 
vállalkozásból a fantáziámat megragadta. Nem kell 
tehát tudományos magyarázatokkal szolgálnom, vagy 
kibogoznom, mi igazán hiteles Kolumbusz történeté
ben. — Ezt azért sem tehetném, mert éppen az újab
ban megjelent kiadványok egymást felülmúlva, ver
senyeznek a kételkedésben és tagadásban. Nemcsak 
Amerika megtalálását vitatják el a Felfedezőtől, ha
nem volt olyan cikk, amelyik az írni-olvasni tudását 
is megkérdőjelezte.

Nekem tehát ezekre az írásokra sem kell reflektál
nom. Lehetek szubjektív, szabad tévednem, és főleg 
szabad — aggályok nélkül — lelkesednem. Hálás va
gyok a megkönnyített munkáért. A szívem mélyén 
azt is érzem, éppen az efféle megemlékezés illik leg
inkább Kolumbuszhoz, ehhez a merészen lelkesedő, 
időnként eltévedő és mégis célbaérő történelmi nagy
sághoz.

Mondanivalómat címszavak köré csoportosítom. 
Egyszerűen azért, mert a Felfedező életéből, írásaiból 
ezek a szavak ragadták meg képzeletemet, indítottak 
továbbgondolásra és késztettek lelkesedésre.

1. A gondolat — A jó gondolat
Utólag könnyű! — Ismerjük ezt a szólást. Akkor 

használjuk, ha valami meglepően újat látunk. Új el
mélet, új felfedezés, új megoldás hozza lázba a vilá
got. Ilyenkor ugyanis először azt kérdezzük: Miért
csak most jöttünk rá? Hogyhogy nem vettük eddig 
észre? — Azután kiigazítjuk magunkat: Utólag
könnyű! Könnyű okosnak lenni! — Mégis, szinte tör
vényszerűen, megismétlődik ez a furcsa felelősségre 
vonás. Talán nem is egészen ok nélkül. Néha nem 
látunk a szemünktől. Mintha vakok volnánk az 
igazságok felé.

Most én, Amerika felfedézésével kapcsolatban ér
zek és kérdezek hasonlót. Nézem tudniillik a térké
pet. Európa büszke hajós népeitől ,,karnyújtásnyira” 
—• úgy értem, elérhető távolságban — terül el az Új 
Világ. Szinte kínálja magát. Ki sem lehet kerülni. 
Sokezer kilométeres partjai félkörívben karolják át 
kontinensünket. Ott nyújtózik kihívóan, eltéveszthe- 
büszke országok lakóival: spanyolokkal, portugálok - 
tetlenül. Szemben, éppen szemben a hajózásukra 
kai, itáliaiakkal. De őket csak Kelet érdekli. A bűvös, 
kincses Kelet. A fűszerek, selymek, titkok hazája. 
Elindulnak érte délre. Próbálják megkerülni Afrikát. 
Hajóznak az északi vizeken — kombinálják a száraz
földi és tengeri utakat. Hajót, csónakot vontatnak át 
a pusztaságokon. Csak éppen nyugatra nem tekinte
nek, ahol a mindennél kincsesebb „Kelet” vár rájuk: 
az amerikai kontinens keleti partja. Ott rejtőzik a 
csodálatos új földrész — ahova sohasem néznek — 
nyugaton, alig két hónap hajózó távolságra.

Kolumbusz vállalkozásából elsőként éppen ez le
pett meg és ragadta meg képzeletemet, hogy az útjuk 
nem tartott sokáig. Elindult a három korvett 1492. 
augusztus 3-án, egy pénteki napon, és október 12-én, 
egy másik péntek reggelén a tengerészek lábai már 
az Új Világ földjét taposták.

S ha azt is figyelembe vesszük, hogy az egész au
gusztust — egy sérült árboc miatt — végig az isme
rős Kanári-szigeteken töltötték, s csak szeptember

6-án rugaszkodtak el igazán az otthoni vizektől, for
dultak nyugatnak — akkor kiderül, hogy a nagy vál
lalkozás alig jelentett többet egy hónapi hajózásnál.

Néhány évvel korábban a portugál Diaz, sokszoro
san több idő és fáradság árán jutott el Afrika déli 
csücskéig. — Fel is hagyott a kontinens megkerülé
sének gondolatával végképp. — Szellemi örököse, Vas- 
co da Gama pedig, másfél évtized múltán, még min
dig két esztendőt szenvedve át a tengereken, tehette 
meg az oda—vissza utat Indiába.

Kolumbusz vállalkozásában szó sem volt ilyen 
hosszú hányattatásról, Ő nem keresgélt, nem hány
kolódott a nagy vizeken, csak elindult, tartotta az 
irányt és — megérkezett. A többiekhez képest szinte 
elegánsan, könnyedén.

Milyen egyszerű! — mondhatjuk utólag. Miért is 
kellett erre a felfedezésre ennyit várni? Mi hiányzott 
eddig?

A feleletet magától a legilletékesebbtől veszem. 
Kolumbusz, útjával kapcsolatban, nyomatékosan em
leget egy szót: a g o n d o l a t .  Néha így: a j ó  g o n 
do l at .  Úgy érzi, ez volt a kezdet. Ezt a kezdetet Is
tenre vezeti vissza: „A  gondolatot Ö adta nekem, a 
mi Urunk...” — Elfogadom ezt a magyarázatot a Fel
fedezőtől. Elhiszem neki, hogy egy gondolaton múlt 
az új világ kitárulkozása — egy Istentől jövő jó gon
dolaton, és hálás vagyok ezért az indoklásért. Ilyen 
állításokra van szüksége korunknak, amelyben any- 
nyira elfelejtük az összefüggéseket. A kezdettől fog
va való tényt, hogy van a világnak irgalmas, gond
viselő Istene, aki küldi a jó ösztönzéseit, hogy ren
det teremtsen, tájékozódni segítsen.

Konfúzus idő volt a középkor vége. Az emberek — 
tudjuk — szívesebben hittek a meséknek, mint a tu
dományos felismerésnek. Kolumbusz egyszerű, vilá
gos elképzelése Kopernikusz elméletére támaszkodott: 
Ha a föld gömbölyű, úgy nyugat felé is lehet jutni 
keletre. Ezt a feltevését — mert szilárdan hitte, hogy 
Istentől való — ütköztette a kortársak hiedelmeivel. 
A tengeri szörnyekről szóló mesékkel, az ijesztgetés
sel, hogy a partoktól távol felforrt víz az óceán...

Nem volt könnyű dolga. Gondolatával tizenöt évet 
ágált és kereskedett. Járta a királyi udvarokat, bank
házakat, kereskedő társaságokat szülő városától Ang
liáig, spanyoloktól a portugálokig. Szembesítette hi
tét a félénk szívűekkel, vagy a lekicsinylő ostobák
kal. Tűrnie kellett, hogy fecsegőnek, képzelgőnek 
tartsák. De a „gondolat” , abban is jónak bizonyult, 
hogy kitartó erő lakott benne. Nem lehetett legyőzni.

Az évforduló egyik üzenetét ebben látom. A mi 
időnk sem kevésbé konfúzus kor, mint volt a XV. 
század. Gazdasági, társadalmi, politikai, sőt tudomá
nyos zűrzavar is kísért. Lassan feladjuk a reményt, 
hogy ki tudunk lábalni e bajokból. Pedig él a szün
telen jót kezdeményező Isten, aki küldi „jóságos Lel
két, hogy vezéreljen” minket. Meg kell tanulnunk 
Kolumbusztól az egyszerű visszautalást a mi Urunk
ra. S amikor észrevesszük, mennyire hasonlítunk a 
régiekre, akiket zsákutcák rémisztgettek, akik égtájat 
vesztettek el a szemük elől, akik beszűkülten tájéko
zódtak, akkor emlékezzünk arra, hogy kérni is sza
bad Istent, adjon közénk jól gondolkodó, jól látó 
társakat, hogy kitaláljunk az útvesztőkből.

Vannak, akik elmarasztalják Kolumbuszt azért, 
mert nagy volt a tévedése is. Haláláig nem vette tu
domásul, hol ért partot. Hogy nem Kínát és a nagy 
kán birodalmát találta meg, hanem egy új földrészt 
fedezett fel. Pedig ami a „jó gondolatát” illeti, ott
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nincs mit szemére vetni. Abban nem tévedett, hogy 
el kellett indulnia nyugat felé. Ha másért nem, hát 
azért, hogy Európa megtudja: Van tovább!

2. Tovább — Élni tovább
Két ősi latin mondást kelt életre a visszaemlékezés. 

Az első, a rómaiak kijavított felirata Gibraltár szik
láján. A „non plus ultra” helyett a „plus ultra” — 
mégis van tovább — jelszava.

A másik mondat Pompeiustól származik ie. 67-ből: 
„Navigare necesse est, vivere non est necesse.” Ha
józni szükséges, élni nem. A hadvezér a katonáit 
küldte ezzel a jelszóval a tengeri csatákba. A portu
gálok később — szeretetből — a navigálás tudomá
nyáért lelkesedő Tengerész Henrik nevű királyuknak 
tulajdonították e szólást. Ez a mondat ma is sokakat 
lelkesít. Átvitt értelmében azt fejezi ki, hogy a pusz
ta lét magában értelmetlen tengődés lehet, ha nem 
hevíti feladat, cél, eszme. — Elfogadom a gondolat 
igazságát, de mégsem szeretem ezt az idézetet. Ügy 
érzem, ma is süt belőle a gyilkos csaták romboló, ön
pusztító szenvedélye. Ez inkább a hódító konkvisztá
dorok szájába való jelmondat. Olyan kalandorokhoz 
illik, mint azok voltak, akik Kolumbusz felfedező 
dicsőségét későbbi véres tetteikkel meggyalázták. 
Ezeknek valóban mindegy volt élni vagy halni, és 
főleg „mindegy” a mások élete.

Kolumbuszt nem ez a mondat jellemezte. Min
den merészsége, tengerész-elszántsága ellenére sem. 
Egyértelműen az a másik, a jövőre tekintő: Tovább! 
Egész életvitelét, magatartását — amennyire napló
jából, életrajzából megismerhető — kormányozta a 
holnappal törődő megfontoltság. A jelen előnyeiért 
sohasem kockáztatta a következő időket. Szinte meg
ható következetességgel működött minden döntésében 
egy megtartó szándék, életet tisztelő és őrző elv. Ez 
az, amit a reá-emlékezésben ismét példamutatónak 
és kiemelni valónak érzek. Annál is inkább, mert eb
ben a szemléletben keresztyén hitének megnyilatko
zását látom.

A Kanári szigetek elhagyása után, a nyílt tenge
ren kétféle hajónaplót vezetett. A nyilvánosát a le
génység számára. Ebben mindig kevesebbnek számol
ta a hazulról megtett utat. A növekvő távolság fé
lelmetes méreteivel nem terhelte a gyengébb idegze
tet. Az ismeretlennel való birkózáshoz neki a hite 
adott valóban erőt. Kereste és meg is találta min
denben Isten továbbsegítő szándékának a jeleit. Nap
lójában egymást követik a „hálaistenek” . Jó szelük 
van; „Hála Istennek” — zavartalan a haladás. Szél
csend következik: „Hála Istennek” — rendbe tehetik 
a horgonyt, a köteleket. Szembe fúj a szél: „Hála Is
tennek” — a legjobbkor, mert emberei már meg
ijedtek, nem lesz hazasegítő széláramlás. Valósággal 
ujjong, Isten megtartó bölcsessége láttán.

Amikor partot értek, őt magát is ez a vigyázó böl
csesség vezérli. Kötelezővé tette a bennszülöttekkel 
való szelíd viselkedést. Megtiltott minden erőszakot, 
tisztességtelen kalmárkodást a tengerészeknek. Elis
mételte számtalanszor: „ide még visszatérünk — jó 
em lékeket kell hagynunk magunkról” .

A hajónapló tanúsága szerint valóságos végveszély
be, a kéthónapi út során, hazafelé tartva kerültek. 
Már a „kapuban” — amint Kolumbusz írja. A tenger
ről már láthatták Teneriffe szikláit, a Kanári szige
tek kiemelkedő csúcsát, amikor irtózatos vihar tört 
ki. Nem is egy, hanem napokon át több, soha nem 
látott fergeteg tépázta a hajókat. A terhek egy részét 
is ki kellett hányni. Ezekben a tragikus órákban kü
lönös képet kapunk a Felfedezőről. Mi az, ami leg
jobban bántja, amitől leginkább szenved? Rettenetes 
önvád emészti, hogy nem tud eléggé keresztyén mó
don bízni a megmenekülésben. A hitetlenségét tartja 
a legnagyobb rossznak, és a csüggedést, hogy nem 
reméli hazavinni a jó híreket.

Illik ez a kép Kolumbuszhoz, a „tovább” emberé
hez, a keresztyénhez, aki Krisztusban kapott fogal
mat Isten mentő és irgalmazó szándékáról.

Nekünk is illik levonni újra a tanulságot. Előbb 
vádoljuk magunkat bűnnel, hitetlenséggel, mint Is
tent azzal, hogy nincs velünk, nem küzd értünk. Mi 
keresztyének, csakúgy, mint a régi pogányok, hamar 
felírjuk falainkra, hogy „nincs tovább” ! Pedig az Ige 
arról beszél, hogy Isten a szabadítások Istene. Már 
itt a földön sem lehet elsorolni szabadításainak szá
mát — olvassuk a zsoltárban. S a számtalan e világi 
továbbjutások után elhozza a mi Urunk a továbbok 
végtelenjét — az örökkön örökkét. Ha a jelennek ezt 
a távlatát látjuk, nem lesz a sorsunk életellenes na
vigálás, hanem okos helytállás, értelmes élet.

3. Az üdv — Az üdvösség
A harmadik szó, amelyre felhívom a figyelmet 

Kolumbusz életművével kapcsolatban, tulajdonkép
pen kevés helyet kap a megemlékezésekben, vagy, ha 
mégis, akkor gunyoros megjegyzésekkel kísérve. Ez 
a szó — az üdv. így fordítják le általában magyar
ra az üdvösség kifejezést, amelyet nagyon gyakran 
megtalálhatunk Kolumbusz írásaiban. Ráadásul meg
ható jelzőkkel, személyesre formálva, pl. így: „a mi 
drága üdvünk” . Kétségtelen, hogy ennek az ember
nek valódi megváltás- és üdvösségtudata volt. Vallá
sossága a keresztyén hit lényegénél járt, ha akadtak 
is benne a középkorra jellemző mellékhajtások.
— Ebben a kérdésben nem habozok a legnagyobb 
bizonyossággal szólni. Ez a mi területünk, a mi té
mánk, itt mi vagyunk az illetékesek — a hitben tár
sak — és nem a világi történettudomány. Idézhetem 
János apostolt: „aki ismeri az Istent, ismeri azt is, 
aki Tőle született — Isten gyermekét — a testvért.”

Kolumbusz Kristóf hívő keresztyén volt, aki való
ban át akarta vinni az üdvöt a tengereken. Vilá
gosan látta, hogy nékik itt Európában valami csodá
latos többletük van: tudnak az üdvösségről. Ennek 
az ismeretnek a hiányát tartotta a legnagyobb boldog
talanságnak. Istenfélő emberként igazán félte Istent. 
Tisztában volt bűnösségével, félt a kárhozattól. Ezért 
lett számára a legnagyobb öröm forrása a megváltott- 
ság tudata, a Krisztusban elnyert bűnbocsánat. De 
éppen ezért érezte iszonyatnak e nélkül az üdv nél
kül élni és halni, és át akarta vinni Krisztust az óceá
non. Naplójában újra meg újra felemlíti, mennyire 
örül, hogy szelídek a bennszülöttek, — így könnyű 
lesz őket szép szóval megnyerni a keresztyénségnek.
— Ezek nem képmutató kijelentések. Bárhol köt ki, 
vagy kerül beljebb a partoktól, mindenütt felállít 
egy-egy keresztet. Mintha már ezzel is Krisztus vé
delme alá szeretné segíteni az ott lakókat. A barát
ságos magatartást is elsősorban ezért követelte meg 
embereitől, hogy a missziónak ne legyen akadálya.

Tudjuk, mi történt később, a konkvisztádor kalan
dorok idején. Hogyan járatták le a keresztyénséget, 
hogyan gyalázták meg Krisztust és egyházát. Nem 
hiszem, hogy a hívőknek magukra kellene vállalniuk 
a báránybőrbe bújt farkasok vétkeit. Az üdv mégis 
elkerült Amerikába. Egy keresztyén életrajzíró így 
fejezi be Kolumbuszról szóló írását: „Amikor a Fel
fedező meghalt, akkor indult a misszionárius Las Ca- 
sas, Latin Amerikába. Az emberek bűne ellenére 
Isten utat engedett a keresztnek.”

Nekünk meg kell állnunk a Kolumbusznak fontos 
szónál, ha reá emlékezünk. Először is, hogy boldogan 
eszméljünk: miénk a legfőbb kincs, a Krisztushoz 
tartozás bizonyossága, az üdvtudat. Azután pedig, 
hogy újra lássuk: nincs nagyobb hiány, mint az üd
vösség hiánya. Az egyház lelkiismerete megmozdult, 
amikor észrevette, hogy egy kontinensnek nincs 
Krisztusa. Bárcsak egy ember elveszése is nehezed
hetne kontinensnyi teherként a vállunkra.

Pintérné Nagy Erzsébet 
ny. lelkész
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Egy hónap a Szentföldön
1991. április 21-től május 20-ig a 

Szentföldön voltam. Laktam Jeru
zsálemben keresztyén vendégházban 
és magánlakásban. Innen jártam be, 
egynapos kirándulásokat téve, a ju- 
deai sivatagot és a Holt-tenger vi
dékét. Laktam Názáretben francia 
apácák kolostorában és innen bejár
tam Galileát egészen a Jordán for
rásvidékéig.

Azzal kezdődött mindez, hogy hat 
darab A/4 nagyságú lapos, kézzel 
írott és képekkel teleragasztott 
Meghívó-t kaptam egyhónapos ta
nulmányútra a Szentföldre. Gyere
kektől, szülőktől, fiataloktól kaptam 
ezt a Meghívót azon a vasárnap es
tén, amikor a Deák-téri szolgála
tomtól búcsúzva közösen fungáltam 
velük a családi istentiszteleten 1990. 
június 3-án.

A búcsúajándék tulajdonképpen a 
már mögöttünk levő dolgokra vo

natkozik — így is szerepelt a Meg
hívón: „ . . .  hogy elmenjen oda,
azokra a helyekre, amelyekről olyan 
sokat tanított. . . ”  — én mégis a 
feladatot láttam és éreztem benne. 
Feladatot, hogy megnézzem és aztán 
elmondjam, amit láttam. Úgy mond
jam el, hogy láttassam azokkal, akik 
nem látták vagy még nem látták.

Be kell vallanom, féltem 'a fel
adattól és nem éreztem rá alkalmas
nak magam. A könyvek világában 
vagyok otthonos és a betű segítsé
gével kap szárnyat gondolatom és 
képzeletem, és így járok be távolsá
got, mélységet és magasságot, ami
kor olvasok, írok vagy beszélek. Ke
vés nagy esemény és kevés, külső 
körülmények által nyújtott, élmény 
volt az életemben, így ezekben já
ratlan vagyok. Spontaneitás kell ah
hoz, hogy a látványnak, az élmény
nek, a pillanatnak, az egyszeri és

*

vissza nem térő „most” -nak átadja 
magát az ember; magába szívja azt, 
telítődjék vele. Könyvek között min
dig folyamatról van szó, nem pil
lanatról. Meghosszabbítható folya
matról és újra beindíthatóról.

Ennek megfelelően a szentföldi 
úttal kapcsolatban azt gondoltam és 
úgy éreztem, hogy míg könyvek se
gítségével készültem és tanítottam 
az elmúlt évtizedekben Jézus korá
ról és hazájáról vagy általában a 
Biblia világáról, addig én csináltam 
valamit, kezelni tudtam az anyagot, 
válogattam és adagoltam, de amikor 
odamegyek a helyszínre és ott le
szek, akkor történni fog velem va
lami, aminek nem alanya leszek. A 
rám zúduló hatásoknak és benyo
másoknak ki leszek szolgáltatva és 
nem térhetek ki előlük. A legnehe
zebb félelmemben az volt, hogy el 
sem mertem mondani senkinek.

S aztán 1991. április 22-én reggel ott álltunk az 
Olajfák hegyén . . .

Mert végül is nem egyedül mentem, hanem fiatal 
társnőm volt, egyetemista, a mostani tanévtől Teoló
giai Akadémiánk hallgatója, akit óvodáskorától taní
tottam a Deák-téri gyülekezetben s később munka
társam is lett a gyermekek közötti szolgálatban. A le
hető legjobb útitárs volt. A  gyaloglásban azonos rit
musban léptünk a korkülönbség ellenére. Érdeklődé
sünk is azonos volt, amikor el kellett dönteni, hogy 
mit nézzünk meg feltétlenül és mit hanyagolhatunk 
el, ha már nem marad rá idő. Még a kedélyhullámzá
sunk is gyakran egyszerre érte el a lelkes csúcspontot 
vagy a hervadozó-bánatos mélypontot. . .  Nem is be
szélve fiatal társnőmnek a praktikus dolgokban való 
ügyességéről, jártasságáról, találékonyságáról, bátor
ságáról és fáradhatatlanságáról. Egy szó, mint száz: 
egyedül lehetetlen lett volna, és én mindenesetre kép
telen lettem volna végigjárni a Szentföld útjait úgy, 
ahogyan ketten végigjártuk.

Nem hanyagolható el ebben az összefüggésben, 
hogy nagyon jól esett vastagfalú, hűvös, félhomályos 
cellaszerű szobáinkban hosszú beszélgetést folytatni 
a forró kora délutáni órákban, amikor aki teheti, fa
lak közé húzódik sziesztázni, vagy az éjszakai órák
ban . . .  Beszélgetni arról, ami ott körülvett bennün- 

* két és arról, ami itthon vár ránk: az ottani és itteni 
dolgokról mindig szinopszisban.

*

Nos, 1991. április 22-én reggel ott álltunk az Olaj
fák hegyén . . .  Lehet a Szentföldre turistként menni, 
lehet zarándokként és lehet tanulmányútnak tekin
teni az utazást. Turistának nem mondtuk volna ma
gunkat, bár természetesen bizonyos kereteket és le
hetőségeket úgy használtunk, mint turisták. Zarán
doknak vallottuk magunkat, amikor a tűző napon 
gyalogoltunk a galileai dombokon, és akkor is, ami
kor Cézárea Filippi (ma Banyas) árnyas eredejében, 
a Jordán szeszélyes kanyargását követtük a forrásvi
déken. Mert ott és akkor, amíg a láb a szent helyekre 
lépett zarándokként követve annak nyomait, akiért 
szent az a hely, addig a lélek a szent időkbe zarán
dokolhatott, amikor itt élt, szólt, cselekedett az, akiért 
az idők teljessége volt az a kor . . .

Tanulmányúton levőnek éreztük magunkat igazá
ban és leginkább. Erre is szólt az én Meghívóm. A

tanulmányút szót azonban úgy indexelve, hogy a ta
nulás Jézusnak a megértésére és megismerésére irá
nyul, aki a legszentebb és minden feltétel nélkül a 
legfontosabb. Vele kapcsolatban pedig kettőt kell és 
lehet tanulmányozni: az ő szavait és tetteit, úgy, 
ahogyan az evangélisták ránk hagyták, és a kort, a 
helyet, a környezetet — annak történelmi múltjával 
együtt —, amiben Jézus élt, szavai elhangzottak és 
cselekedetei végbementek. Ezt az utóbbit — a kort, 
a helyet, a környezetet a maga múltjával együtt — 
tanulmányozhattam tanulmányutamon.

Ebben máris megmutatkozik a feladat nehézsége, 
hiszen — bár mindenre odatapadt a tekintetünk, ami 
elébünk tárult — mégis nem az „itt és most”-ot 
akartuk tanulmányozni, hanem az „itt és akkor”-1. 
S lépten-nyomon tudomásul kellett vennünk, hogy 
valami közénk tolakszik. . .  A történelem mély árka, 
ahogyan a teológusok nevezik a századokat, amelyek 
bennünket Jézus korától elválasztanak. Van-e ugyan
is egyetlen talpalatnyi hely a mai Jeruzsálem Óváro
sában, ami hasonlít ahhoz, amilyen Jézus Jeruzsále
me volt? Talán egyedül a nemrég feltárt Heródos- 
korabeli ház. És biztosan a nyugati fal, a Siratófal, 
amely a Heródes építette templomfalnak a része. 
Így azután állandóan két kép volt előttünk, illetve a 
tudatunkban. Kettős volt a látásunk, mert a szemünk 
előtt levő látványra rádobtuk a tudatunkban levő 
koordinátarendszert, négyzetrácsot, hálót, amit leírá
sokból, rajzokról, makettekről ismertünk az egykori, 
az akkori városra vonatkozóan, és így a mostani
ba állandóan beleképzeltük az akkorit: a Jézus-kora
belit, a Jeremiás-korabelit, a Dávid-korabelit.

Mindezek jegyében legyen szó először Jeruzsálem
ről, benne is a Golgota-hegyről. Ez az egyik első
számú, elsőrendű zarándokhely. Sőt, talán a legesleg- 
elsőbb is a Szentsír templom, amit Golgota temp
lomnak is nevezhetnénk, mert magába foglalja a ki
végzésnek és a temetésnek a helyét is a hagyomány 
szerint.

Talán itt érzi meg az ember leginkább, hogy mi
lyen nagy különbség van a között, ahogy az ókor és 
a középkor embere gondolkodott egy történelmi em
lékhely vagy egy vallási szenthely felől és a között, 
ahogyan a mi történelmi szemléletünk tekinti és ke
zeli az ilyen helyeket. Az ókorban és a középkorban 
a kegyhelyeken — pontosan a hagyomány szerint 
szentnek tartott hely fölé emelt templomokkal, épít
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ményekkel, emlékekkel teljesen eltakarták az eredeti 
helynek az eredeti kinézetét. A mai szemlélet és ke
zelés feltárni igyekszik és rekonstruálni, helyreállí
tani azt, ami akkor volt, és ahogyan akkor volt, ami
kor fontossá és szentté lett az a hely. A golgotái je
lenet szabadtéri jelenet. Mindannyian így képzeljük 
magunk elé, amikor az evangéliumokban olvassuk. 
Azt várná az ember — ha már nem lennének előre 
információi —, hogy amikor ott áll azon a helyen, 
ahol Jézust megfeszítették és eltemették, akkor ez az 
elképzelés, az átélés, a beleélés és a vele járó meg
rendülés és áhítat a lehető legigazibb lesz, s eléri 
csúcspontját. . .  A hely azonban el van takarva . . .  
A 4. sz.-tól legalább is. Engem az a templomkomp
lexus nem összekapcsolt Jézus halála és temetése tör
ténésével, hanem éppenhogy elválasztott tőle. Egy 
sereg tudnivaló és látnivaló közénk és a Jézus-ese
mény közé áll. Például az építkezés története, a le
rombolások és újraépítések története, a mecsetté ala
kítások és keresztyén templommá visszaalakítások 
története, a Konstantinus császár anyjának, Helená
nak a felfedezéséről szóló legendától egészen addig a 
valós történetig, ami szerint három keresztyén fele
kezet a római, a görög és az örmény nem tudott meg
egyezni abban, hogy az épületkomplexus kulcsát ki 
őrizze s végül iszlám őrző kezébe tették le.

A mai épületegyüttes és a benne levő nevezetes ré
szek sok látni- és tudnivalót kínál, de nem összekap
csol, hanem inkább elválaszt a Jézus-eseménytől. 
Belépünk a csarnokba, ahol Jézus holttestét megken
ték a hagyomány szerint; lemehetünk az Ádám-ká- 
polnába, ami a Golgota sziklája alatt van s ahol 
Ádám teteme rejtőzött, hogy a megváltó vér először 
az első bűnösre cseppenjen; efölött emeletmagasság- 
ban a felszegezés emlékoltára látható és a felállított 
keresztnek az oltára, a Stabat Mater-hely, az a hely, 
ahol az anya állott; de a többi Mária ott állásának az 
emlékhelye is; a templomcsarnok földszintjén a sír
kápolna található; épületen belüli kis épület ez; két- 
oldalról is be lehet lépni: elölről görög, hátulról kopt, 
van emlékhelye a Mária Magdolnának való megjele
nésnek és még sok-sok másnak.

A hagyomány úgy tartja, hogy a születő egyház 
kezdettől fogva, tehát már az 1. sz.-tól fogva rend
kívül nagy tiszteletben részesítette ezt a helyet és 
sokan áhítattal felkeresték. Ezért Hadriánusz császár 
a második zsidó felkelés leverése után kőpadozattal 
borított teraszt képeztetett ki itt. A 4. sz.-ban azután 
a keresztyén császárok nagystílű bazilikát emeltettek 
ezen a helyen. Biztosan igaz erre a helyre is az a 
megállapítás, hogy az ember Istennek és Krisztusnak 
a tiszteletére mindenkor a föld legnemesebb anyagai
ból építkezett és a legmagasabb szintű képességeit 
és tudását szentelte az építkezésre, hogy kifejezze 
hódolatát és imádatát.

Az eredmény az, hogy a helyszínen végül is ezzel 
a hódoló, imádó, kegyes emberrel találkozik a látoga
tó. Azaz többé nem az eredeti helyszínnel és az ott 
történt eseménnyel, hanem a reá való reflexióval, a 
visszatükröződéssel, azzal a hatással, amit a Jézus
esemény a korábbi korok hívőiben keltett.

És még azzal találkozik a látogató, ahogyan ma is 
folyik ott a többféle szertartás egyidejűleg különböző 
csoportok részvétele mellett és ahogyan teljesítik az 
egyes zarándokok a maguk egyéni hódolatukat a 
Szentsír templom számos stációjánál. Hangzavarba 
mosódik össze az egymásba nyíló kápolnákban pár
huzamosan celebrált istentiszteletek éneke és imája. 
S vannak zarándokok, akik sorba csókolnak min
dent: a padló kövezetét, a szobrok lábát és az oltár
takarók rojtjait. . .  Este azt írtam többek közt a 
Szentföldi Naplómba: „ . . .m i  köze van Jézusnak
mindahhoz, ami itt látható?, sőt, az egész így gya
korolt kegyességhez?, nem ugyanolyan értetlenek-e 
Jézus késői tanítványai is az ő irányában, mint a 
kortárs tanítványok voltak gyakran?”

Másodszor Betlehemről és a Születés-templomról 
kell szólni. Hiszen ez a másik legfontosabbnak tartott 
és leglátogatottabb zarándokhely. A látvány is és az 
érzés is nagyon hasonló a jeruzsálemi Golgota helyen 
voltakkal. Jeruzsálemben a Sírtemplomra semmi rá
látás nincs az Öváros sűrű beépítettsége miatt. Bet
lehemben ugyan távolról és tágas térségről látható 
a Születés-templom és a hozzá tartozó egymáshoz ra
gasztott épületek tömbje, csak éppen nem gondolná 
az ember, hogy templom. Itt is természetesen van 
története a helynek. A hagyomány szerint az egyház 
legkorábbi idejétől kezdve tiszteletben tartották a 
születés helyét és szerény épületeket is emeltek felet
te. Itt is Hadriánusz császár vetett véget az ilyen em
lékezésnek és Adonisz tiszteletének szentelte a térsé
get. Itt is Nagy Konstantinusz és anyja, Heléna épít
tetett nagy és pompás bazilikát. Ezt 614-ben az isz
lám hódítók lerombolták, majd pedig a keresztes há
borúk idején újjáépítettek, s Buillon Gottfried, a 
Szentsír védelmezője, Tankréd lovagot bízta meg a 
Születés helyének védelmével. A keresztesek korának 
lehanyatlásakor Szaladin szultán megkímélte az im
pozáns épületet, sőt latin szertartású istentiszteletet 
engedélyezett is benne (1187).

Később azután a felekezetek és szerzetesrendek ve
télkedésének almája lesz a Születés-templom: az 
ágostonosok, a ferencesek, a görög orthodoxok és a 
latin-rómaiak versengésében a török porta dönt — 
napi politikai szempontok alapján. Végül megosztoz
tak s újabb templomot építettek és így lett vége az 
olykor vérontásig jutó harcoknak. Mélyre kell hajolni 
a belépéskor az egyetlen alacsony bejárat kőkeretes 
ajtajában. A török időkben befalazták az egykori fő
bejáratot és nyitották ezt a szoros kaput, hogy senki 
se mehessen be lóháton. . .  A  szűk bejáraton át ko- 
rinthusi oszlopokkal három hajóra osztott görög-or- 
thodox templomba jutunk, ahonnan keskeny és ka
nyargós lépcső vezet a grottába, amelyben ezüst csil
lag jelzi a padlózaton: itt született Jézus. A hely a 
görög egyházé, de latin misét is lehet mondani.

Innen tovább haladva, barlangból-barlangba ju
tunk. Van barlang annak emlékére, amikor József 
intést kap álmában: meneküljenek Egyiptomba; van 
barlang a meggyilkolt betlehemi gyermekek emléké
re" . .  és Hieronymus (Jeromos) emlékére is, aki a 
Bibliát latinra fordította; és van barlang a római 
hölgyek, ill. apácák emlékére is, akik az egyházatya 
kísérői és a fordításban segítői voltak.

Van külön temploma a latin-római egyháznak is, 
Szent Katalinról elnevezve. Ebből az egykori Jero- 
mos-kolostor csodálatosan szép kerengőjére jut ki az 
ember.

Nem messze a Születés-templom épülettömbjétől a 
hagyomány még egy helyet számontart, a Szent Csa
láddal kapcsolatban: Ez a Tej-barlang. Szűk hely, 
kegytárggyal telezsúfolva. Mozdulni is alig lehet 
benne, amikor egy zarándokbusz utasai beözönlenek.

A két zsúfoltan beépített zarándokhelynél, amelyen 
az „akkor”-t teljesen eltakarja az, ami „azóta” volt, 
és amely zarándokhelyeken mindig tömegben és zaj
ban kénytelen lenni az ember, többet mondtak el, 
sőt jelenítettek meg számomra Jézus koráról, népé
ről s annak múltjáról a régészek által feltárt erő
dítmények és telpülések, valamint a múzeumokban 
levő hatalmas s nagyszerűen berendezett és kitűnően 
kommentált leletanyag. Természetesen s nem is utol
sósorban sokat mondott a táj, akár a judeai siva
tagban, akár a Genezáreti tó környékén, akár a Her- 
mon hegy lábánál. S ezeken a helyeken (pl. Hácor 
ásatási dombon s a jeruzsálemi Rockefeller Múzeum
ban fél napon át!) teljesen egyedül és teljes csend
ben is lehettünk.

Valamit ezekről a helyekről is!: Herodion csonka
kúp alakú hegye Betlehemtől 5 km-re emelkedik és 
messziről is jól látható. Rajta geometrikus szabályos- 
ságú kör alapú s négy iszonyatos nagyságú körbás
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tyával ellátott erődítmény áll. Nagy Heródesnek a 
nagy építkező és nagyon becsvágyó királynak talán a 
legnagyratörőbb és leginkább nagystílű műve ez. Em
léket akart állítani vele magának. Az egyetlen épít
ménye, amit saját magáról nevezett el, s úgy rendel
kezett, hogy oda temessék el. Beszélnek itt a kövek. 
Mennyire félhetett az a király és mennyire gyűlöl
hette népe azt a királyt, aki a Pax Romana idején 
ilyen erődítményt emelt. S ugyanakkor milyen élve
zetvágyó és pompakedvelő volt az az uralkodó, aki 
a Herodion hegy s erődítmény lábánál olyan nyári 
palotát építtet, amelyiknek parkjában akkora me
dence volt, amelyben víziparádét rendezhettek ha
jókkal. Nem olvasunk az evangéliumokban arról, 
hogy Jézus járt volna Jeruzsálemtől délre Herodion 
táján, de biztosan tudott róla és az ilyen erődítmény
re és kéj lakra is gondolt, amikor azt mondta: „ a 
világ urai hatalmaskodnak és zsarnokoskodnak a né
peken . . . ”

Egy másik ilyen beszédes hely: Megiddó. Nincs 
messze Názárettől. Itt biztosan járt Jézus. De el is 
láthatott Megiddóig a galileai hegyekről, ahová ács
ként kijárt az alkalmas fát kiválasztani és kivágni. 
A mai látogató tudja, hogy 21 települési réteget tár
tak fel Megiddó területén a régészek. De Jézust is 
már 3000 éves történelmi múlt lebegte körül, ha meg
állt a dombon és tulajdonképpen a Megiddóval kap
csolatos összes jelentős esemény (Kr. e. 3000—609-ig) 
már Jézus idejében is múlt volt. Hikszosz fejedelmek 
(18. sz.) egyiptomi fáraók) (15—20. sz.) és asszír nagy 
királyok (8. sz.) lába taposta ezt a helyet és az egyip
tomi Karnak Amon templomának fala és Echnaton 
fáraónak írt levél őrzik Megiddó nevét. Azonban 
nemcsak nagybirodalmak uraira gondolhatott Jézus, 
ha megállt Megiddó dombján, hanem népének ősei
re: Józsuára például, aki miután leverte a kánaáni 
királyok koalícióját, Áser törzsének osztja ki Megid
dó területét. Bár ez még csak elvi és névleges hon
foglalás volt. Dávid azonban már valósággal bekebe
lezte birodalmába Megiddót. Salamon pedig az ország 
északi részének kormányzási központjává tette és 
nagyméretű építkezéseket folytatott Megiddóban. Ák- 
háb király, akit a Biblia éppen úgy rossz királynak 
ítél, mint Heródest, ugyanolyan nagy építkező király 
is volt, mint Heródes. Megiddón fantasztikus vízveze
tékrendszert hozott létre. II. Jeroboámot is elmarasz
talja a Biblia, de gazdasági és politikai koncepciói 
nem voltak rosszak. Megiddóbeli építkezései bizonyít
ják, hogy egy hosszú békeperiódusban mekkora jólé
tet teremtett. S ezt a helyet igyekezett kiépíteni egy 
Asszíria ellenes felkelés bázisává. Hatalmas gabona- 
tárolókat (7 m mélységű és 11 m átmérőjű) hozott lét
re benne. Mindennek ellenére gyászos vége lett Me- 
giddónak. Földig rombolta az asszír nagykirály, V. 
Szalmanasszár 723-ban. Megiddó gyászmezején leli 
halálát a szimpatikus reformkirály, Jósiás, amikor 
Nékó fáraó hadai ellen vonul (Kr. e. 609).

Lenyűgöző élmény Megiddó ásatási dombján állni. 
Talán lenyűgözőbb az élmény — ha a látvány nem 
is olyan nagyszerű —, mint amit a piramisok lábá
nál Napóleon szeretett volna indukálni katonái lel
kében, amikor azt mondta: Katonák, ötezer esztendő 
tekint rátok! Mert ott a halottak nyugati városában 
mozdulatlanságban telt az idő, de még az egész bi
rodalomban is az állandóság volt a telő évezredek 
jellemzője, Megiddóban viszont zajlott az élet, vál
tozatos, mindig új és izgalmas volt. Mi minden tör
tént ott attól kezdve, hogy azon a színpad nagyságú, 
kövekből rakott kerek oltáron —, amit a régészek 
napvilágra hoztak — a kánaániták áldozatot mutattak 
be, s azokon a korszakokon keresztül, amikor királyi 
ceremóniák folytak Salamon 600 négyzetméteres pa
lotájában s amikor Ákháb mérnökei technikai bra
vúrral biztosítottak hatalmas vízmennyiséget a város
nak és hozzáférhetetlenné tették a hegy lábánál levő 
forrást az ostromlók számára, egészen addig, amikor

a haldokló Jósiást harci kocsiján Megiddóból Jeru
zsálembe vitték! Nem lepődik meg ezek után az em
ber azon, hogy a népek csatájának erre a helyére 
jósolták a qumrániak is és az Apokalipszis is a jó 
és a rossz, a világosság fiai és a sötétség fiai közötti 
végítéletes világvégi döntő összecsapást.

Folytatni lehetne a sort Hácorral, Masszadával, 
Qumránnal. Nem találok szavakat annak kifejezé
sére, milyen hálás vagyok a régészek hősies és ál
dozatkész munkájáért. Nemcsak azért, amit a Szent
földön végeztek, de most éppen azért. A múzeumok
ban is tulajdonképpen az ő munkájuk gyümölcseivel 
találkoztunk.

Három kedden ezt az időt benn töltöttük. A termek
ben és a tárlókban elénk volt terítve Palesztinának 
és az ókori Keletnek a történelme, sőt a történelem 
előttje is a kőkorszaktól kezdve. Leírhatatlan hatás! 
Ébren és álomban szüntelenül látta az ember a most 
megismert tárgyakat, a most megismert helyszínek
kel és a régen ismert eseményekkel összekapcsolva. 
Sokszor erővel kellett a varázslatból kitépni magun
kat. A Rockefeller Múzeum is hasonlóképpen csodá
latos. Ott diáknak is, s nyugdíjasnak is kedvezményes 
a belépő. Többször végigjártuk csarnokait. Mindkét 
helyen rendkívül sok olyan apró használati tárgyat 
is láttunk — a kiemelkedően híres és értékes lele
tek mellett —, amiből sok-sok helyen és rengeteg pél
dányt találtak, ami éppen ezáltal a mindennapi életet 
jellemezte, mert annak volt közönséges tartozéka, és 
mégis micsoda szép változatosságban.

*

Utoljára legyen szó azokról a helyekről, ahol leg
inkább úgy érezhettük, hogy Jézus lábnyomában já
runk: a Genezáreti tó környéke, Kapernaum, Kora- 
zin, és a Hegyi beszéd, a kenyércsoda és a János 
evangéliuma 21. fejezete szerinti második nagy hal
fogás hagyomány szerinti helye. Jó volt ott lenni! 
Mi ezeken a helyeken és nem a Tábor-hegyen, a 
megdicsőülés hegyén mondogattuk egymásnak: Jó itt 
lenni! Jó lenne mindennap járni-kelni ezeken a dom
bokon, megmártani ujjúnkat a tó vizében és pihen
tetni szemünket a vízen és a szelíd lankákon. Ez Jé
zus szűkebb hazája és nyilvános működésének egyik 
centruma. Korábban is, a térképet nézve is tudtam: 
kicsinyke világ ez. Egész Zsidóország amikor római 
provincia volt, kicsi volt.

Hát még milyen kicsi Galilea és a tó vidéke ben
ne. De hogy mennyire kicsi, azt akkor éreztem iga
zán, amikor ott álltam. Korábban itthon az évtize
deken át való tanítás folyamán sokszor elmondtam, 
hogy soha nem fogjuk tudni igazán felfogni, hogy 
hogyan tudta a Názáreti Jézus hazájának szűk, ki
csiny világából meghódítani, megnyerni magának az 
egész világot. De hogy valóban mennyire felfogha
tatlan ez, azt ott a tó partján éreztem át teljes mély
ségében.

Az Istennel való találkozás nincs helyhez kötve — 
mondja Jézus a samáriai asszonynak. S az Istennel 
való megelégítettségnek nem garanciája a megszer
zésére fordított idő hosszúsága s az erőfeszítés nagy
sága — mondja a 127. Zsoltár költője. Hanem aján
dék, amit Isten ott ad és akkor ad, ahol és amikor 
és akinek akar — valljuk mi evangélikusok. Sem 
megvesztegetni, sem kényszeríteni nem lehet Istent. 
Ő szuverén Úr.

Mi értelme van a Szentföldre menni?
Nem tudok rá válaszolni. Mint ahogyan egy sor 

más tevékenysére sem tudom egyértelmeűn és két
ségbevonhatatlan biztonsággal megmondani, még ke
vésbé bebizonyítani, hogy mire jó és mi értelme van.
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Azt azonban tudom, érzem és meg vagyok róla győ
ződve, hogy aki megteheti, hogy elmenjen a Szent
földre, annak meg is kell tennie, az jó, ha megteszi. 
Minden lehetséges módon, ahogyan csak megadatik 
az ember számára, keresni és kutatni kell annak a 
jobb megértését, amit a Biblia népe megtapasztalt 
történelme folyamán Istennel kapcsolatban, és keres
ni s kutatni kell annak a jobb megértését, amit Jézus 
kinyilatkoztatott s föld egy konkrét helyén és a tör
ténelem egy konkrét időszakában, de örökérvényűen, 
véglegesen és kivétel nélkül minden emberre vonat
kozóan. S miközben így keres-kutat az ember a ne.

adott lehetőségek szerint, tudnia kell és el kell fo
gadnia, hogy a végén nem lesz többje annak, aki töb
bet látott, több szent helyet bejárt, több időt és erőt 
ráfordított Isten nyomának, Jézus nyomának a kere
sésére s igazsága megértésére. Mert Isten adja és 
ajándékozza egyiknek is, másiknak is az ő megis
merését s a vele való találkozást. Isten pedig eleget 
ad, megelégít. S akkor nincs szó már többről vagy 
kevesebbről. Erre az elégre, erre a megelégítettségre 
vágyunk a Szentföldön is és itthon Magyarországon 
is. És ez lehetséges itt is, ott is.

Takácsné Kovácsházi Zelma

SZABÓ DEZSŐ ÉS A VALLÁS

„Salus rei publicae suprema lex 
esto!” — mondták a latinok, s 
legnagyobb jogászuk Cicero sze
rint, ha az állam érdeke úgy kí
vánja, ha a „Rés Publica Romá
na Libera” , azaz a szabad római 
köztársaság halálos veszélybe ke
rül, még a törvényeket is fel kell 
függeszteni, hogy megmentsék 
hazájukat.

Szabó Dezsőt sem az „eszmék” , 
a „rendszerek” vezérelték irói 
munkásságában, hanem a magyar 
nép érdeke. Ezt már az „Egyenes 
úton” kötete bevezető írásában 
kifejti, 1920-ban. Szemére vetik, 
hogy mindig változtatta nézeteit 
és hol ide, hol oda csatlakozott. 
Igaz! De a magyarság egyetemes 
érdekei miatt! Mert mindig ez 
volt számára a legelső szempont. 
Minden más csak eszköz jelentő
ségű. S ha rossz az eszköz, vagy 
nem válik be, ki kell cserélni.

A vallásról való nézetei is egy
részt ebből az alapállásból fakad
nak: a kereszténység — bármely 
formájában! —, hogyan válhat a 
magyarság életének a megépíté
sében előrevivő tényezővé. Sza
bó Dezső számára elsődlegesen a 
magyar reformátusság jelenti a 
vallást, a keresztyénséget. Egy
részt a református egyház ma
gyarsága miatt, másrészt annak 
törénelmünkben vitt szerepe miatt. 
— Másik forrása: a kolozsvá
ri szülői ház családi légköre, ro
konsága, s a kolozsvári reformá
tus kollégium nevelése. Ez azon
ban nemcsak szubjektív élmény, 
hanem a sokoldalúan képzett pe
dagógus jól átgondolt elvi állás- 
foglalása is.

Ez mégsem jelent egyoldalúsá
got! Szabó Dezső századunknak 
azokhoz a kiváló embereihez 
tartozott, akik igen magasfokú 
tájékozottságot szereztek a filo
zófia történetében. Emiatt tekint 
elismerő csodálattal a római ka

tolikus teológia filozófiai rendsze
rére. Ilyet kívánna a magyar pro
testantizmusnak is, mert szilárd
dá teszi a vallásos lelkületet, 
megadja a hitnek a változtatha
tatlan tartalmát, s ezzel eligazít 
minden kérdésben.

A kolozsvári református kollé
gium hatása meghatározó jellegű 
életére és működésére. (Szellemi 
fejlődésének alapjai és lehetősé
gei itt találhatók, amint arról 
számos helyen vall.) „Életeim...” 
írásában (először a füzetekben 
folytatásokban, majd kötetben 
1961-ben) időrendi egymásután
ban található kollégiumi élete. Az 
egyéniség kifejlődése, gazdagodá
sa, sokoldalúsága, a vizsgálódás
hoz szükséges elfogulatlan kötet
lenség, stb. a szabad protestáns 
nevelésnek köszönhető. Ez azon
ban veszedelem is: szabadosság
hoz, közönyhöz, tévedésekhez ve
zethet, veszélyeztetheti az egyház 
egységét is. Ezért sürgeti a pro
testáns öntudat szilárd megalapo
zását.

A vallás kérdésében elfoglalt 
álláspontjára hatással volt a ko
rabeli természettudományos gon
dolkodás is. Az Isten létét két
ségbe vonó vallástalan ember a 
természettudomány miatt érvel a 
vallás mellett! Szabó Dezső sze
rint természettudományos tény: 
„az ember Istent teremtő élő
lény”. Azaz: az emberi termé
szet nékülözhetetlen jellemvoná
sa, hogy Istent teremt magának. 
Az emberi lét és a társadalmi lét 
megépülésében ezért tekintettel 
kell lenni a vallásosságra. Nem 
lehet úgy közösséget építeni, 
hogy kimaradjon az Istenben va
ló hit figyelembe vétele.

Isten azonban mindentől füg
getlen lény. Nincs szüksége sem
mire, az emberre sem, az emberi 
vallásosságra sem. „Különben 
nem volna Isten” . Definiálhatat-

lan és determinálhatatlan, mert 
nincs „terminus”, sem „finis” ha
tár és vég, amihez képest felfog
hatjuk és megérthetjük öt. Sui 
generis-e és specifikum-a Ő ma
ga, Szabó Dezső nem jut el ahhoz 
a felismeréshez, hogy éppen ezért 
jelent meg Jézus Krisztus. Krisz
tusban Isten közelivé tette ma
gát az emberek számára. Jellem
ző Európa elmúlt századaira: Is
tent mint fogalmat akarják meg
ragadni. Pedig csak Jézus Krisz
tus által juthatunk el Hozzá. 
Többször is ír Jézusról, s mindig 
nagy szeretettel és megbecsülés
sel. Gyakran nevezi így: „a sze
líd szemű Ember Fia” . Krisztus 
segítő szeretetét, önfeláldozó jó
ságát írásaiban gyakran állítja az 
olvasó elé. Mégis, az evangéliu
mi kijelentés lényegéhez nem ju
tott el.

Ha tehát a vallásról alkotott 
nézeteit összefoglalóan akarjuk 
jellemezni, ezt a hármat vehetjük 
alapnak: a magyar nép (ő fajt ír) 
életének megépítése, a reformá
tus történeti örökség és „az em
ber Istent teremtő élőlény” . Mind
ezt pedig azért, mert a vallás is 
eszköz íróink számára a magyar
ság életének megőrzésében, szeb
bé és jobbá tételében. Eszköz, 
amellyel jobban és gazdagabban 
építhetjük meg „a magyarság ön
álló történelmi műhelyét” .

Ezek alapján formál véleményt 
a papi hivatásról is. A papnak 
igazi pásztornak kell lennie. A rá 
bízott gyülekezetei és annak tag
jait lelkileg kell gondoznia, úgy, 
ahogy azt Jézus tanítja. Vigasz
talni, gyámolítani, segíteni, taní
tani az embereket. Melléjük állni 
a gondjaikban, de soha nem sza
bad politizálnia, belekeverednie a 
hatalmi- és érdekharcokba.

(Szabó Dezső papokról alkotott 
véleményéről a legközelebbi

számban hozunk összefoglalót.)
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DR. FABINY TIBOR:

AZ EMBERSZERETET ISKOLÁJA
— Fejezet a magyarországi Comenius-kutatás történetéből —

(Elhangzott Pozsonyban, a Kom ensky Egyetem Evangélikus Teológiai Fakultásán, 1992. ápr. 23-án)

„Comenius iskolája minden nemzetnek életet és fejlődést biztosít, 
mert az nem az idegen faj gyűlöletének, hanem az emberszeretetnek 
az iskolája”. (Eötvös Lóránd)

Az egykori áldottlelkű pozsonyi édesanya, Láng 
Erzsébet nagyhírűvé vált fia, Tessedik Sámuel — 
aki most 250 éve, 1742. április 20-án született — más
fél évszázad után igazán elsőnek ismerte fel Come
nius pedagógiai jelentőségét. Amikor az 1792-es pesti 
evangélikus zsinat tagjaként Szarvas küldötteként a 
pesti vármegyeháza zsinati ülésén megjelent, kezé
ben Trattner Mátyás pesti nyomdájának még friss 
első példányait, az ún. crudákat osztotta szét lángoló 
lelkesedéssel szinodális társai között: ez a saját költ
ségén kiadott Comenius-mű volt: az 1650-es sáros
pataki beköszöntő beszéd: Oratio de Cultura Inge- 
niorum, azaz „A  lelki tehetségek kiműveléséről..”  Tes
sedik igy ír erről Önéletírásában: „Kiosztottam in
gyen, hogy honfitársaimat figyelmessé tegyem ezen, 
az iskolára, a hazára és az emberiségre nézve oly igen 
fontos két kérdésre, a nevelésre és az oktatásra. . . ”

Persze a teljesség kedvéért meg kell jegyeznem, 
hogy előtte már a híres eperjesi professzor, Ladiver 
Illés is felfigyelt Comenius „gyöngéd életkor szüksé
geihez alkalmazott oktatásmódjára” , ám a Collegium 
Celeberrimum hét évtizedes hányattatása és babyloni 
fogsága folytán feledésbe ment egy időre ez a gon
dolat.

Visszatérve a „lelki tehetségek kiművelésére” , a 
Tessedik-kiadvány a 19. század nevelés- és oktatás
ügyét hatékonyan befolyásolta Magyarországon. Az 
elmaradott ország szellemi fejlődését Comenius és 
Tessedik szellemében olyan mecénások támogatták 
ettől kezdve, mint Széchenyi Ferenc, a Magyar Nem
zeti Múzeum alapítója, Festetics György, a Georgikon 
megszervezője, vagy az itt, Pozsonyban is jeles sze
repet vivő budai Habsburg palatínus, József nádor.

Hadd idézzünk néhány gondolatot Comenius pa
taki Oratiójából: „Meg akarod ismerni a jól kiművelt 
embert? Figyelj annak tetteire, mozgására, beszédjé
re, szemére, kezére és bármi dolgára. Mindenütt k 
fog tűnni az illendőség, méltóság és kedvesség, és 
mindenütt hasonló lesz önmagához, egészen sima és 
kerekded. Munka közben akarod őt látni? Minden 
könnyen halad kezében, mert mindent okosan, előre 
megfontolt és célszerű terv szerint végez. Beszéd ' 
akarod hallani? Bármi dologról ügyesen fog beszél
ni, mert mindenhez ért. Ha viszont hallgatnia kell, 
hallgatásában olyan okosan, és illendően tud mérté
ket tartani, hogy még ha hallgat, akkor is tanulhatsz 
tőle. Ha embertársaival társalog, csupa szeretetremél- 
tóság. De ha valaha emberi társaság nélkül kellene 
élnie, akkor sem lenne egyedül, mert telve van jó 
gondolatokkal és önmagában is elgyönyörködik . . .  
Ismeri a dolgok különbségeit és a hasznosat meg 
tudja különböztetni a haszontalantól. Nem ragad
tatja el magát, nem fuvalkodik fel, nem dölyfös. Szo
morúság éri? Ugyanolyan. Nem merül el, nem esik 
össze, nem esik kétségbe. Egyszóval: »Aki bölcs, 
számtalan szerepre alkalmas« — mondja a költő. Mi

azt mondjuk: »Aki bölcs, minden haszonhoz és kár
hoz alkalmazkodik . . . «  Ha mármost egy tökéletesen 
művelt egész nemzetet láthatnál, mindnyájukat, vagy 
legtöbbjüket bizonyára olyannak találnál, amilyen
nek az egyeseket leírtam.”

Tessedik Sámuel e sorokat az erkölcseiben és mo
dorában elmaradott magyarországi olvasóinak szán
ta, hiszen Comenius számos kiváló műve közül nem 
véletlenül választotta ki illusztrációnak e sorokat az 
ezzel csaknem egyidőben németül kiadott és magyar
ra fordított művéhez: „A  paraszt ember Magyaror
szágon mi, és micsoda lehetne.”

De folytassuk a magyarországi Comenius-recepció 
további sorsának történetét. Ki tudja, mi okozta — 
talán az érdektelenség —, de ismét egy évszázadnak 
kellett eltelnie újabb népszerűsítéséig. Mert egy-két 
részletkiadástól eltekintve, először a múlt század vé
gén, a 300 éves Comenius-jubileum alkalmából a po
zsonyi Lyceum kiváló tanára, Ján Kvacsala profesz- 
szor rakta le a korszerű magyar Comenius-kutatás 
alapjait. Halhatatlan érdemeket szerzett azzal, hogy 
a külföldi: berlini, londoni, koppenhágai, bécsi, po- 
seni, prágai, lissai és szentpétervári levél- és könyv
tárakban forrásértékű adatokat fedezett fel és azokat 
rendelkezésre bocsátotta a magyar comeniológusok- 
nak. Szilágyi Sándor magyar történésszel, a buda
pesti Egyetemi Könyvtár igazgatójával folytatott in
tenzív levelezése is azt bizonyítja, hogy gyümölcsöző 
együttműködés volt a két tudós között. Egymásra 
való legkisebb féltékenység nélkül dolgoztak a kö
zös célért. Kvacsalának volt tehát elsőrenden köszön
hető, hogy az egymást váltó múlt századi jubileumok 
során (1871, 1892) valóban európai rangra emelked
hetett a Comenius-kutatás.

Arra is rá kell ezzel kapcsolatban mutatnunk, 
hogy Kvacsala utóbb, mint dorpati egyetemi tanár, 
egy ízben 8 havi szabadságot kért, hogy tovább bő
vítse kutatásait. Ekkor találta meg Comeniusnak 
Rákóczi Zsigmondhoz írt híres munkáját, a Sermo 
Secretus-t, és ekkor fedezte fel a lappangó Gentis 
Felicitas-t is. Az előbbiből ekkor került napvilágra 
Comeniusnak az a terve, hogy egy tudományos aka
démiát állítsanak fel Sárospatakon. Ha ez a gondo
lat megvalósult volna, úgy Közép-Európában már 
350 éve létesülhetett volna egy olyan tudományos 
intézmény, amely tíz évvel előbb kezdte volna meg 
működését, mint a londoni Royal Society.

Még egy jelentős közvetlen hatása volt Kvacsala 
professzor kutatásainak: az ő indítására írta meg 
1931-ben Rácz Lajos református teológiai tanár a 
„Comenius Sárospatakon”  című 260 oldalas alapvető 
munkáját.

Tudjuk, hogy az a négy év, amit Comenius 1650 
—1654 között a pataki főiskolán töltött, nemcsak ok
tató és nevelő, hanem irodalmi munkásságának is a 
csúcsát jelentette. Előadásai és tanulmányai mellett
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több mint húsz művet jelentetett meg ebből a kor
szakból. E művek felsorolásától Önök előtt bizonyára 
eltekinthetek. Inkább annak a mát is érintő kér
désnek a megválaszolására teszek kísérletet, hogy mit 
látott egykor és mit lát ma az utókor számára ma
radandó vagy újra felfedezhető értéknek a magyar- 
országi Comenius-recepció.

Az egyik ilyen mű kétségtelenül az ORBIS PIC- 
TUS. A szerző Patakon 1653-ban készítette el a szem
léltető oktatásnak ezt a klasszikus képeskönyvét. Ma
ga rajzolta hozzá a képeket. Ám a pataki nyomda 
tökéletlen felszerelése miatt ott mégsem jelenhetett 
meg. Hiányoztak ugyanis hozzá az ügyes fametszők, 
akik a képeket kimetszették volna. Mindössze egy íve 
jelent meg Patakon 1653-ban, majd Comenius a kéz
iratot Nürnbergbe küldte. Ott látott napvilágot Mi- 
chael és Johann-Fridericus Endter nyomdájában az 
első latin—német kiadás 1658-ban, majd latin—német 
—magyar változatban 1669-ben. Két évtizeddel ké
sőbb a lőcsei nyomda is kinyomtatta, s azóta szám
talan kiadása ismert. A nürnbergi kiadás magyar 
szövegét eredeti fametszeteivel 1959-ben Budapesten 
is kiadta Geréb György, bő jegyzetekkel ellátva.

Comenius alapelve e művel kapcsolatban az volt, 
hogy semmi sem lehet az értelemben, ami nem volt 
előbb az érzékekben. Ezért gyakorolnunk kell a sze
münket a tárgyak különbözőségeinek az észrevételé
re, mert csak így rakhatjuk le a bölcsesség, az ékes
szólás és az okos életvitel helyes alapjait. Ha ezt a 
pedagógusok nem teszik lehetővé a diákoknak, akkor 
a tanítás és a tanulás munkája kínosan fog haladni 
és nem is lesz gyümölcsöző.

Korszakalkotó könyvével Comenius tehát új, máig 
ható segédeszközt vezetett be, főként az alsó tago
zatú iskolákban. Javasolta azt is, hogy az amúgy 
nehezen emlékezhető betűk elé a gyermekeknek egy 
olyan állatképet helyezzenek el, amelynek a hang
ját az illető betű utánozza. Ha pedig a szavakat anya
nyelven is megtanítjuk, akkor a latin nyelvet is 
gyorsabban és kellemesebben fogják majd a tanulók 
elsajátítani. Arra is gondolt a nagy pedagógus, hogy 
a színek és a szagok a fekete nyomdafestékkel nem 
voltak érzékeltethetők. Ezért azt javasolta, hogy 
minden iskolában álljanak rendelkezésre ritka és ott
hon sem látható tárgyak. Ha majd ezekről tanítás 
közben szó esik, a hallgatók azt megtekinthetik. Ez
zel egyben lerakta egy iskolai múzeumi gyűjtemény 
eszméjének az alapjait. Tudta és európai útján is ta
pasztalta, hogy az iskola csak így válhat az érzékel
hető világot bemutató és az értelem világára előké
szítő műhellyé.

Felvetődött benne persze az a kérdés is, hogy van
nak olyan jelenségek, amelyek semmiképpen nem 
ábrázolhatok. Ilyen pl. Isten vagy a lélek. Ezért ott, 
ahol a valóság nem nyújt látható mintaképet, ott 
szimbólumokhoz folyamodott. Hasonlónak vélte a ter
mészeti jelenségek körét, ezek ábrázolását úgy oldot
ta meg, hogy elmés szerkezetű mozgó képeket raj
zolt: ezekkel akarta az égboltozat keringését kiábrá
zolni.

Összegezve az Orbis Pictus jelentőségét, elmond
hatjuk, hogy a Biblián és Kempis Tamás Imitatio 
Christi-jén kívül alig van könyv, amely oly széles 
körű elterjedésre tett volna szert és amely oly széles 
rétegek olvasó és tanuló könyvévé lett volna, mint ez. 
A pozsonyi teológiai fakultás hallgatóinak a figyelmét 
— bár bizonyára sokak előtt ismeretes — a követ
kezőkre hívnám még fel. Egyfelől az 1685-i lőcsei 
kiadásra, amely quadrilinguis: latin, német, magyar 
és szláv nyelvű, megjelent Brewer Sámuel nyomdá
jában. Másfelől az 1796-os magyar—német kiadásra 
gondolok, amelyet Szombathi János pataki tanár ren
dezett sajtó alá, s amely itt, Pozsonyban jelent meg 
Weber Simon Péter költségével és betűivel. A Die 
Sichtbare Welt cím után a köriratos vignettán ez a 
latin mondás olvasható: „Omnia sponte fluant, absit

violentia rebus” . A többnyelvű kiadások és a magyar, 
német, szlovák „koprodukciók” akkori természetessé
ge önkéntelenül is a Kárpát-medence népeinek ösz- 
szetartozására és egymásra utaltságára figyelmeztet 
a mai sajnálatos nemzetiségi feszültségek korában. A 
nagy morva Mester nem partikuláris, hanem európai 
méretekben gondolkodott és ez az örökség kötelez 
bennünket ma is!

*

Comeniusnak Patakon szerzett és ott megjelent 
másik nagy műve a SCHOLA LUDUS, seu Encyclo- 
paedia Viva, hoc est Janua Linguarum praxix co- 
mica. Első kiadása Georgius Renius pataki nyomdá- 
jábn jelent meg 470 oldalon, 1656-ban. Három eredeti ! 
példány található ma: Budapesten, Sopronban és Sá- | 
rospatakon. Előszavát külön is kiadta Gulyás József 1 
1936-ban, majd az utolsó teljes szöveget magyarul 1 
1962-ben rendezte sajtó alá — Kováts Gyula fordí- 1 
tásában Kovács Endre.

Comenius akkor szánta rá magát az akkor ugyan- 
csak modern hangvételű „Iskola, mint játékszín” 1 
megírására, amikor Orbis Pictus-át a megfelelő vés- : 
nökmesterek hiányában nem tudta pataki diákjai 
között szétosztani. Mert ő nemcsak elméletben volt 
híve a színjátékoknak — szemben a puritánok és 
pietisták többségével — hanem igyekezett a gyakor
latban is megvalósítani a tanításnak és nevelésnek ezt 
a fontos segédeszközét. Pedig maguk a pataki kollé
gák is ellenszenvvel fogadták a tervet. Különösen az 
erős kezű puritánus igazgató, Tolnai Dali János volt 
ellene az ilyenfajta újításoknak. Comenius így val
lott ezekről az ellentétekről:

„Azt vallották, hogy ezeket a gyermekeknek váló 
játékokat hagyjuk meg a jezsuitáknak, engem komo
lyabb dolgok miatt hívtak ide . . .  Én így válaszoltam: 
Ezek a játékok fontos célt követnek. A jezsuiták eb
ben válóban a világ gyermekei, s dolgaikban elmések; 
mi a világosság gyermekei vagyunk, de nem elég 
körültekintőek, ö k  kellemes módszereikkel magukhoz 
vonzzák a világ jó képességű elméit s ilyesfajta gya
korlatokkal felkészítik őket az élet feladataira. 
Ugyanakkor mi megrögzötten ragaszkodunk régi 
módszereinkhez!”

Tolnai Dali János mind József, mind Zsuzsanna 
történetének színrevitelét „szentségtörésnek” tartotta. 
Comeniust elkeserítette a tanári kar ellenkezése. 
Könnyen tűzbe is jött, haragra is lobbant, mert ami
lyen szerény és igénytelen volt, ha önmagáról volt 
szó, annyira igényes, sőt konok és sértődékeny volt, 
ha nem ismerték fel eszméinek hasznosságát. El is 
akarta hagyni Patakot, csak a nagy tekintélyű feje
delemasszony, Lórántffy Zsuzsanna kérlelő paran
csára maradt egy ideig mégis.

Műve megírása közben — csak azért is — újabb 
reformot sürgetett. „Szeretném elrendelni, hogy min
den nap állapíttassék meg egy óra, amikor az iskola 
tanulóinak felolvasást tartunk kereskedelmi folyó
iratokból, vagy a Franciaországban és Belgiumban 
megjelenő Futár-ból, hogy tudják, milyen emlékeze
tes dolgok történnek a féltekén. Háromszoros haszna 
lesz ennek: 1. a fiatalság gyakorolni fogja a nyelvet, 
2. megismeri kora történetét, tudni fogja, hol milyen 
király uralkodik, kivel él békében, vagy mely nemzet 
kivel háborúskodik, 3. megtanulja a földrajzot és az 
országok elhelyezkedését. . . ”

Nőtt az elkeseredése, amikor terveit újra meg újra 
keresztezték. Úgy érezte: nem gyümölcsöző a jelen
léte, oktatási törekvéseit kigúnyolják. Pedig minden 
erejével azt akarta, hogy az iskolai robot játékká és 
örömmé váljék. Úgy érezte, rabszolga módra bánnak 
még a nemesifjakkal is; a tanítók szigorú arcukkal 
és kemény szavukkal, sőt veréssel biztosítják tekin
télyüket, és inkább csodálatra, semmint szeretetre 
vágynak. Ezt írta egy helyen: „Az egész világon 
előbb elfogadják a jó módszereket és a panszofisz-
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tikus törekvéseket, mint itt, olyan makacsul ragasz
kodnak régi szokásaikhoz . .

A sikernek és a bizalom utólagos elnyerésének a 
reményében mégis hozzálátott a Schola Ludus meg
írásához. Tudta ugyanis, hogy az iskola az élet elő
játéka, mintegy műhelye az emberségnek. Mivel pedig 
a gyakorlat teszi a mestert, már az előjátékokban ha
ladjunk a kisebbről a nagyobb felé, az alacsonyabb
ról a magasabbra, a játékostól a komoly dolgok felé. 
Csak ez lehet a tétlen tunyaságnak és a kicsapongá
soknak az ellenszere.

Hogyan igyekezett tervét gyakorlatilag megvaló
sítani? Mindenek előtt rendszeres időpontokat fűzött 
ki az előadásokra, már csak azért is, hogy a szülők, 
a hozzátartozók és a távolból jövők idejében felké
szülhessenek az alkalmakra. Több ilyen időpontot je
lölt meg minden tanévre, éspedig mindig a keddi 
napokra. Így a Fehérvasárnapot (Quasi modo 
geniti), a Szentháromság vasárnapját, az Adventét, a 
Vízkeresztet és a Laetare vasárnapját követő keddi 
napokat.

A játékok színhelyét az iskola udvarán jelölte meg, 
eső esetén pedig a kollégium halijában. A soron kö
vetkező előadások szövegét és szerepeit az előző elő
adást követő egy héten belül kellett kiosztani. Egy- 
egy szerepre két vagy három egyenlő előmenetelő 
tanulót jelölt ki. Közülük az léphetett azután a szín
padra, aki a nyilvános főpróbák többségi véleménye 
szerint beszédben és mozdulatokban legjobban meg
állta a helyét. Ezzel több célt akart Comenius elér
ni. Tudta, hogy a verseny növeli az igyekezetei, töb
ben nem henyélhetnek majd, és a lemaradt vetély- 
társak figyelmesebben kísérik győztes társuk játékát 
a következő verseny sikerének reményében.

Comenius mindezt részletesen leírta az iskolafel
ügyelőknek szánt írásában, a pataki dolgozószobájá
ban 1654. április 24-én írt Előszavában. Távozása után 
több év elmúltával két, Amsterdamban megjelent 
munkájában is ír a Schola Ludus történetéről és sor
sáról. Az Opera Didactica Omnia III. részében — 
ahol magát a művet is közli — az amsterdami sze
nátoroknak írt Ajánlás során megemlíti, hogy a Ja- 
nua dialogizált, színi előadásra alkalmazott szövegét 
a Magyarországon töltött 4 év utolsó félévében elő
adatta Sárospatakon. A kéziratot távozása előtt töb
bek kérésére ott hagyta, hogy eljövetele után is foly
tathassák az előadásokat. De az 1655-ös nagy Felső
magyarországi pestis szétszórta az iskolát, s ő azt 
hitte, a kézirata is elveszett. Az Utrechtbe utóbb ér
kezett magyar diákoktól azonban megtudta, hogy 
időközben a pataki iskola feléledt, sőt könyvét meg 
is jelentette. Örömében műve új kiadásához dediká- 
ciót írt, megnevezve hat magyar patrónust. Ezek kö
zött volt az eperjesi Klobusitzky András — akinél 
útközben megszállt — és Medgyesi Pál, a Praxix Pie- 
tatis szerzője, Rákóczy György udvari lelkésze.

*

Egy másik hollandiai művében — a Schola Pan- 
sophica Delineatiojában — kitért arra a kérdésre is, 
hogy történelmileg mennyire megalapozott az isko
lai színjátékok bevezetése és gyakorlata. Leírja, hogy 
már a XV. század végén divatban volt a latin isko
lákban Terentius és Plautus vígjátékainak a diákok 
által való előadása. Ez a szokás később átment a pro
testáns iskolák gyakorlatába is. Különösen Johann 
Sturm strassburgi reformátor szorgalmazta az isko
lai drámák előadását. Ezzel részben a latin és görög 
nyelv gyakorlását vélte elősegíteni, részben a római 
és görög klasszikusok behatóbb megismerését. Elő
adatott Áristophanes, Sophokles és Euripides művei
ből is. Amikor emiatt tanártársai megtámadták, s 
az ilyen előadásokat erkölcstelennek tartották, Sturm 
rámutatott arra, hogy több klasszikus szerzőt még a

szerzetes barátok sem zártak ki a kolostorokból. Úgy 
látta, hogy az erény szépségeinek a megismertetése 
végett a vétkeket is be kell a hallgatóknak és né
zőknek mutatni. Amúgy is látnak ezeknél rútabb dol
gokat a növendékek otthon is és a városban is, vélte, 
és hozzátette, hogy minden attól függ, miképpen tár
gyalja a tanár a kényes részleteket.

Valóban, a XVI. és XVII. században több európai 
iskolában játszottak iskolai színdarabokat. A klasz- 
szikus szerzők írásai mellett bibliai történetek vagy 
Erasmus Colloquiái is napirenden voltak. Gondolha
tunk itt szlovák területen a bártfai Stöckel Lénárd 
Zsuzsanna-drámájára, vagy Ladiver Illés nagyhatású 
eperjesi iskolaszínműveire.

Visszaemlékezve leírja Comenius, hogy a kezdeti 
ellenkezés végül is ovációvá, csaknem diadalmenetté 
változott. A pataki előadásokra 18—20 mérföldről is 
jöttek vendégek, köztük nemesek, bárók, sőt maga 
a fejedelem özvegye, Lórántffy Zsuzsanna is. Ami
kor már az auditórium sem fogadhatta be a nagy
számú nézősereget, az iskola udvarán, a diófa alatt 
tartották meg a diákelőadást. Egy ízben egyenesen a 
pataki vár udvara adott helyet a Schola Ludus elő
adásának.

Dehát miben is állt tartalmi szempontból ez a já
ték? Amint a mű alcíme is jelezte: Encyclopaedia 
viva, hoc est Januae linguarum praxis Comica.

Műve a Janus 100 fejezetét foglalta 8 játékba, ame
lyeket ismét felvonásokra és jelenetekre osztott. A 
játék egy Prológussal indul, amely elmondja, hogy 
Ptolemaios király bölcseivel azon tanácskozik, hogy 
miképpen lehetne az oktatást rövidebbé és könnyeb
bé tenni, hogy a tudás szélesebb körökben terjedhes
sen el. Tanácsadói szerint minden dolognak először 
is nevet kell adni, de az elnevezést mindig érzékelés 
kell hogy megelőzze. Először az egész dolgot kell 
megvizsgálni, azután a részeit és végül a sajátossá
gait. Tehát először „in genere” kell tárgyalni a dol
gokat, azután egyenként, „per species” . A király ek
kor összehívja a világ bölcseit, természettudósokat, 
művészeket, teológusokat, hogy bemutassák, mit és 
hogyan kell megismertetni és megismerni.

Közelebbről nézve a JANUA színi feldolgozását, az 
8 részből és több felvonásból áll, majd Epilógussal 
zárul. Felöleli az anthropológia, a mezőgazdaság, az 
ipar, a művészet és az erkölcs minden területét, a 
családi és városi életviszonyoktól a természettudo
mányok rejtelmeiig, a vallástól a kozmológiáig. Az 
52 diákszereplő között voltak meteorológusok, bota
nikusok, zoográfusok is. In genere színre kerültek a 
világelemek: az éther, a levegő, a víz és a föld, majd 
ugyanezek per species, s külön a növények és az ál
latok.

Ez a „Vitae Praeludium” mind a testet, mind a 
szellemet mozgásba hozta, nemes ambíciót keltett és 
gyönyörködve tanította a szülőket és a nézők összes
ségét. Egyben azt is megmutatta, hogy kiben mire 
van különös hajlam. Comenius helyesen ismerte fel 
tehát, hogy Terentius vagy Plautus komédiái — ame
lyek inkább csak mulattatásra szolgáltak — nem 
tartalmazták az általa megkívánt egyetemes ismeret- 
anyagot. Ö enciklopédikus tudást várt az iskoláktól 
és olyan latinságot egyben, amely a tudósok társal
gási nyelve. (NB: Ma is megkönnyítené az érintke
zést és barátságot szlovák és magyar teológusok kö
zött a latin nyelv ilyen szintű ismerete!)

Comenius más vonatkozásban és más irataiban is 
megfogalmazta iskolai eszményét. Így a Leges Scho- 
lae Bene Ordinatae (A jól elrendezett iskola törvé
nyei) IX. fejezetében kifejtette, hogy nemcsak be
széddel, hanem cselekvéssel is ki kell fejleszteni a 
diákok képességeit. Ez a legalkalmasabb mód a szel
lemi restség leküzdésére, az élénkség felkeltésére és 
az aktivitás fokozására. Ezért nem csak az élő szó
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helyes és szép használata fontos, hanem az akció és 
a gesztus megfelelő kifejezési formáinak az elsajátí
tása is.

Eszményét Comenius a 3 osztályos népiskolában 
(Schola triviális seu vernacula) és az ugyancsak 3 
osztályos latin iskolában (Schola gymnastica seu clas- 
sica) akarta megvalósítani. E tervét csak a kevésbé 
fejlett, magyar falusi és városi iskolák tantervének 
szánta. A Didactica Magna tervében — nyilván nyu
gati viszonyokat tartva szem előtt — már 6 osztályú 
népiskoláról és 6 osztályú latin iskoláról ír. A Schola 
Ludus különösen is sok magyarországi utalást tar
talmaz. Megemlíti a disznóperzselés szokását, az or
szág szarvasgombákban való gazdagságát, a sajátos 
népviseletet, ruházatot és hajviseletet — és megkor
holja azokat a nyomdászokat, akik lusták és nem 
állnak erkölcsileg hivatásuk magaslatán. Érdekes 
megfigyelés, hogy politikai vonatkozásban a koráb
ban képviselt ironikus hangvétellel szemben a harc
ra buzdító Ptolamaios királyt is példaképpé teszi — 
nyilván annak a régóta dédelgetett tervének és Drá- 
bik-féle jóslatnak az igazolására, hogy Rákóczi Zsig- 
mondnak vagy Györgynek kell a Habsburgok igáját 
Európáról — svéd segítséggel — végleg lerázni.

Ha ebben tévedett is, örök érvényű mindaz, amit 
az oktatás és nevelés szükséges reformjáról írt és kép
viselt.

*

A harmadik, Magyarországon írt és kiadott, ben
nünket közelebbről érintő műve a GENTIS FEL1CI- 
TAS, azaz a Nemzet Boldogsága címet viseli. Come
nius 1654-ben vetette papírra már korábban érlelt 
gondolatait. Amikor ugyanis Rákóczi Zsigmond vá
ratlan halála folytán próféciája meghiúsulni látszott, 
II. Rákóczi György személyében és svédországi poli
tikájában látta a megvalósuláshoz vezető utat. A 
könyv kiadására politikai okokból csak több év után 
kerülhetett sor, és akkor sem Patakon, hanem Nagy
váradon, Kertész Ábrahám nyomdájában, 1659-ben. 
Unikum példánya a Budapesti Egyetemi Könyvtár
ban található, mikrofilmen a Magyar Tudományos 
Akadémia és az Országos Széchényi Könyvtár is bir
tokolja.

Érdekes felfigyelnünk arra, hogy ezt a fontos ál
lamjogi és politikai írást 250 éven keresztül nem pub
likálták Magyarországon. Latin eredetiben a Magyar 
Protestáns Egyháztörténeti Adattár IV. kötete kö
zölte először jelen századunk elején, 1905-ben. Újabb 
kiadása Kovács Endre gyűjteményes Comenius-köte- 
tében jelent meg 1962-ben, Kováts Gyula fordításá
ban. Németül H. Schönebaum 1924-es lipcsei kiadásá
ban olvasható (Amos Comenius. Ausgewahlte Schrif- 
ten zur Reform in Wissenschaft, Religion und Poli- 
tik).

A nép és népboldogság rövid meghatározása után 
ez a 140 §-ból álló szigorú és szűkszavú felépítésű 
munka Izrael példájával kezdődik. A választott nép 
boldogságának alapja az Ábrahámnak tett ígéret. A 
föld javai mellett „az is feltétele a boldogságnak és 
Isten ajándéka, ha szomszédaink jó barátaink és nem 
ellenségeink. Ez abból is kiviláglik, hogy Isten meg
ígérte Izrael népének, hogy ha parancsait betartja, 
ellenségeit minden oldalról vissza fogja tartani és le
hetővé teszi, hogy népe félelem nélkül lakozzék a 
maga földjén” (Lev. 26,5).

Kifejti ezután, hogy az is növeli egy nép boldog
ságát, ha benne vezető szerephez jutnak a mestersé
gek és a tudományok. A munka véget vet a semmit
tevésnek és általa érvényesülnek a mindenre hasz
nos emberek. Salamon példáján mutatja be, hogy en
nek következménye a nép anyagiakban való gazdag
sága is. Modern gondolatot is felvet: a közbiztonsá
got értékes drágakőnek nevezi a boldogság kincses

házában. Salamon idején — írja — Juda és Izrael 
minden félelem nélkül lakozott ki-ki a maga szőlője 
és fügefája alatt (1. Kir, 4,25).

De a nemzet boldogsága az ifjúság helyes nevelé
sétől függ. Mózes, Dávid és Salamon kormányzásá
nak legfőbb gondja volt, hogy a nevelésre vigyázza
nak. Amilyenné alakul valaki gyermekkorában, olyan 
lesz mint férfiú is: bölcs vagy ostoba, jámbor vagy 
istentelen. Salamon is azt vallotta, hogy könyveit a 
gyermekek számára írta (Péld. 1,4). Boldog tehát az 
a nemzet, amely bővölködik jó iskolákban és jó köny
vekben, az ifjúság nevelésére alkalmas jó  intézmé
nyekben és hagyományokban.

Ugyanakkor úgy látja, hogy a nép boldogságának 
alapja a vallás tisztasága is. Á 33. zsoltár 12 .versére 
alapítja állítását: „Boldog az a nemzet, amelynek 
Jehova az Űr, és az a nép, amelyet önmagának örö
kül választott.”  Ha azonban letér a nép a hűség ígé
retének útjáról, nemcsak boldogságát veszti el, ha
nem meg is bűnhődik érte. Ezeket az igazságokat más 
népek, mint a görögök, rómaiak vagy perzsák is iga
zolhatják.

Ezután tér rá Comenius a magyar nép, közelebb 1 
ről a Kárpát-medence népeinek a helyzetére. Elem
zése rendkívül tanulságos mai szemmel és füllel is.
Az elismerés és rokonszenv szavai után leplezetlenül 
beszél a külső és belső bajokról, amelyek boldogsá
gának akadályai. Bár földje termékenysége dolgában 
Európa legjobb országaival versenyezhetünk — kö
zös történelmi sorsunk miatt legyen szabad többes
szám első személyt használnom —, mégis a sokféle 
nemzetiség terhe és a belső viszályok átka olyan 
feszültség forrása, amely sürgős orvoslást igényel. 
Mindkét tényező comeniusi elemzését szó szerint idé
zem: „Nyilvánvaló, hogy nemcsak magyarok lakják 
ezt a földet, hanem fennmaradt rajta az ősi lakosság
nak, a szláv népeknek sok ivadéka, és észrevétlenül 
máshonnan is sok német, rutén, román, sőt török te
lepedett be. Ezért lakosai nem egy, hanem legalább 
ötféle nyelvet beszélnek, s e nyelveket egymástól egy 
egész világ választja el. Egyik ember a másikat épp
úgy nem érti meg, mint a bábeli toronynál — ha
csak nem a közös latin nyelvet beszélik — vagy ha 
valaki két-három vagy négy nyelvet meg nem tanult, 
de egyet sem jól, amint történni szokott.” (29. §. III.)

„Ami szomszédaitokat illeti, csaknem minden oldal
ról olyan népek vesznek körül Benneteket, hogy az 
óhajtott békét ritkán lehet élvezni az állandó bi
zonytalanság és félelem miatt. Félelmen értem egy
részt azt a félelmet, amelyet a németek rettegett ha
talma kelt, másrészt azt, amelyet a barbár és kegyet
len török nép gyakori és véres betörései okoznak.  
Ezek már második századja mindent bizonytalanná  
tesznek, mert gyakran rabságba hurcolják a népet s 
ezzel napról napra még nagyobb romlásba taszítják 
az országot és a nemzetet.”  (29. §. IV.)

Az ország külpolitikai problémái után a belső vi
szályokat ostorozza kemény szavakkal. Így ír: „Ked
ves magyarok, a belső békét inkább óhaj ionotok kell, 
mint dicsekednetek vele. Mert ha van hely a nap 
alatt, ahol az irigység és gyűlölség az úr, ahol az 
emberek belső gyűlölettel és ellenségeskedéssel 
emésztik magukat, vagy legalábbis nem törődnek ma
gukkal, hanem elhanyagolják ügyüket — ez az a 
hely. Többnyire úgy viselkedtek, mintha mindenki 
csak a maga haszna előmozdítására született volna, 
senki a közjóéra. Bizony, bölcs közöttetek az a fér
fiú, akinek ezen szavait saját fülemmel hallottam: 
„Aligha fordítanak bárhol a világon kevesebb gon
dot a közjóra, mint nálunk.”  Lehet-e csodálkozni te
hát rajta — kérdezi Comenius —, ha minden oldalon 
hanyatlik a közjó?

Szemére veti továbbá a vezetőknek, hogy a tudat
lan népet súlyos alárendeltségben, a szolgaság igá
jában tartják. A törvény őrei, az elöljárók és a bí
rák sem ragaszkodnak mindig az igazsághoz és a jó-
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hoz. A törvényszékeken nincs kellő védelme az ár
tatlanoknak, mert a gonoszságnak nagyobb a hatal
ma. Sokan tétlen, lebzselő életet élnek és restek a 
jóra. Kevesen tanulnak mesterséget, a gazdasági 
ügyeket sem intézik ésszerűen. Sok a koldus, sok a 
piszok, sok a sápadt, beteg ember, korai az elhalálo
zás. A hegyek aranyaival és ezüstjeivel idegenek ke
reskednek. Az utak nem biztonságosak, sok az úton
álló, a tolvaj és rabló. „A  saját házában is alig lehet 
valaki elég biztonságban, ami aligha történik meg 
más országban. Igazán szomorú, hogy a szomszédos 
ország le tudja küzdeni az ilyen bajokat, mi pedig 
nem tudjuk.”

Szomorúan látja Comenius, hogy a nevelésre ke
vés gondot fordítanak az országban, mert nem min
denki részesül oktatásban. Az ország magyar lakta 
területén nem talált egyetlen elemi iskolát sem. 
A vallás ügyét is nyomorúságosnak látja, sok a név
leges keresztyén, világias gondolkodás hatja át a né
pet. A  bálványimádásra pedig Isten büntetése vár.

Hosszasan lehetne még idézni és értékelni mindazt 
a nagyon is aktuális gondolatot és kritikát, amely 
ezt a rendkívül evangélizáló prófétai írást jellemzi. 
A bűnök néven nevezése után Comenius felteszi a 
kérdést: vajon elhagyta-e Isten az ő népét? És meg
felel rá Jeremiás 31,3 versével: „Mégis örökkévaló 
szeretettel szeretlek!” A kiutat Isten ígéretének ko
molyan vételében, soraik rendezésében, és az idegen 
uralom letörésében látja. Ezért szólítja fel II. Rákóczi 
György fejedelmet, akinek könyvét ajánlja, a tisztító 
harc megkezdésére, élére állva a küldetés küzdelmé
nek. Prófétai pátosszal fejezi be könyvét: „Az anti- 
krisztus alá vetett szomszéd népek is egy isteni sza
badító után kiáltanak: nem hallod-é? Légy Gideon, ki 
a barbár seregeket porba tiporja. Légy Nagy Károly, 
ki a leigázott népeknek büntetés helyett Krisztust és 
az eget adta, templomokat és iskolákat emelt. A meg
bízásod Istentől van, Bábel mértéke betelt, az igazsá
gos Isten bosszúját ki kell tölteni..  ”

IMÁDSÁG AZ ŐSI ETIÓP 
ORTHODOX LITURGIÁBÓL

Emlékezzél meg Urunk a tieid között élő 
szegényekről, keresd fel őket kegyelmeddel, 
gyógyítsd őket irgalmasan . . .

Emlékezzél meg atyáinkról és testvéreink
ről, akik úton vannak, kereskednek és hozd 
haza őket biztonságban és békében . . .

Emlékezzél meg Urunk rólunk, hogy le
gyen harmat a levegőben, termés földjein
ken, őrizd és áldd meg termésünket veszte
ség nélkül. . .

Emlékezzél meg rólunk, hogy legyen esőnk 
és áldd meg vizeinket, folyóinkat, növényein
ket, a magot, amit vetettünk és minden esz
tendőben add, hogy gazdagon gyümölcsözzék 
mezei munkánk . . .

Emlékezzél meg tulajdon egyházad bizton
ságáról, városainkról és minden országról, 
orthodox atyáinkról és apostolokról, az em
berek és állatok biztonságáról, bűnös szol
gáidról, rólunk . . .

Emlékezzél meg Urunk testvéreinkről éf 
azokról, akik már elaludtak, igaz hitükben 
utolsó nyugvóhelyükre mentek . . .

Emlékezzél meg néped foglyairól, hozd ha
za őket, a szükséget szenvedőkről és bajok
kal, viaskodókról, azokról, akik szegénységet 
és elnyomást szenvednek, könyörülj rajtuk 
és tartsd meg hitüket, hadd lakozzék Szent 
Lelked bennünk, hogy lelki örömben és sze- 
retetben lehessen részünk. Ámen.

(Ford.: H. K.)

Comenius a Gentis Felicitas megírása után nem 
sokkal végleg elhagyta a Kárpát-medencét.

*

Halálának 300. és most, születésének 400. évfor
dulóján ismét lángra kap világszerte — és nálunk 
Magyarországon is — a Comenius-kutatás. Bekap
csolódva a nemzetközi comeniológia tudományos ap
parátusába folytatni szeretnénk a szlovák—magyar 
kutatómunkát, amely Ján Kvacala korszakkezdő 
munkásságával vette kezdetét, s amelynek méltó 
folytatói olyan személyiségek, mint F. R. Tichy, R. 
Ricán, J. Matej, J. Stvrba és mások.

Az idei jubileum alkalmából a Cseh és Szlovák 
Szövetségi Köztársaság Külügyminisztériuma Ján 
Amos Komensky tiszteletére emlékérmet alapított. 
Ezt Comenius-életmű kutatása és pedagógiai mód
szerének alkalmazása, fejlesztése terén kimagasló 
eredményeket elért külföldi kutatóknak és pedagó
gusoknak adományozta. 13 magyar tudós vehette át 
nemrég e kitüntetést, köztük a Magyar Comenius 
Társaság elnöke és titkára, a Comenius Tanítóképző 
Főiskola igazgatója és egyik tanára, a Sárospataki 
Református Tudományos Gyűjtemények főigazgatója 
és igazgatója, a város polgármestere és több neves 
kutató.

A budapesti bölcsészegyetem Szláv Filológiai Tan
széke tudományos ülésszakot is rendezett, amelyen 
dr. Ivan Síimák, a Komensky Egyetem dékánja és 
dr. Milán Hamada, a Szlovák Tudományos Akadémia 
Irodalomtudományi Intézetének tudományos munka
társa, magyar részről pedig dr. Dobossy László és 
dr. Király Péter egyetemi tanár tartott előadást.

A Magyar Posta Vállalat pedig március 27-én „400 
éve született Comenius” feliratú bélyeget bocsátott 
ki. Portréja fölött ez olvasható: „Orbis sensualium 
pictus.”

Közös kulturális örökségünk segítse Szlovákia és 
magyarország népét és egyházait a 340 év előtti 
testvéri közösség ápolásához.

A  Francia Kutatási Minisztérium és a 
Francia Tudományos Akadémia (CNRS) nem
zetközi kutatást folytat és finanszíroz a ke
let-európai átalakulások folyamatainak 
komplexitásáról. A program párhuzamosan 
három országban folyik, köztük Magyaror
szágon. Az első szakasz a taxisblokáddal fog
lalkozott, most az iskolarendszer elemzésével, 
az igények és a felvetődő konfliktusok szo
ciológiai vizsgálatával folyik a kutatás. Mód
szerük az adott társadalmi problémakörben 
aktív szereplőkből (az adott esetben szülők
ből és pedagógusokból) két kutatócsoportot 
alakítanak ki, ezek a kutatás első fázisában 
találkoznak azokkal a társadalmi, gazdasági 
és politikai szereplőkkel, akik a konfliktus
ban érdekeltek. A dialógusok mintegy két 
óra időtartamúak, céljuk a valódi beszélge
tés és a problémák tényleges megvitatása.
A biztosított optimális feltételek a szokásos 
szembenállást túllépve, lehetővé teszik a kö
zös pontok feltárását, minden véleményelté
rés ellenére is. A  kölcsönös jobb megértés, 
a demokratikus párbeszéd lehetősége, a vita
kultúra gyakorlása jövőbemutató kísérlet a 
mai nevelésügyi problémák kezelésére. Eb
ben a kutatásban részt vesz dr. Harmati Béla 
püspök és a Lelkipásztor szerkesztője is.
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DR. MÁKONYI JÁNOS könyvtáros:

A gobedrái oroszlán
— Etióp történelem, etióp egyház —

AZ UTOLSÓ ÉVSZÁZAD

A 20. század Etiópia hosszú tör
ténetének egyik legnehezebb kor
szaka. Olyan válságok rázták meg 
az országot, amelyekre a közép
korvégi muzulmán és galla hódí
tások óta nem volt példa. Az egy
kori büszke birodalom napjaink
ra a föld egyik legszegényebb, 
leghátramaradottabb országává 
lett.

Pedig egy évszázaddal ezelőtt 
úgy tűnt, hogy egészen más fo
lyamat bontakozik ki. Akkor 
megerősödött a központi hatalom, 
majd II. Menilek Aduánál telje
sen megsemmisítette az országába 
törő tizennégyezer főnyi olasz 
gyarmati hadsereget. Etiópia — 
Afrikában példátlan módon — 
megőrizte függetlenségét, sőt el
ismertette fennhatóságát a ma
gasföldtől délre és keletre, Olasz- 
Szomália és Brit Kelet-Afrika ha
táráig. Az ország területe lénye
gében megduplázódott, majd — 
a második világháború után — 
a Vörös-tenger menti Eritreát is 
megszerezte.

Hailé Szelasszié császárnak ko
moly tekintélyt szerzett a Mus
solini elleni szívós harc, s az is 
tény, hogy a győzelem után az 
uralkodó gazdasági és kulturális 
reformokkal próbálkozott. A vi
harfelhők azonban már gyülekez
tek. Etiópia sem tudta elkerülni 
Fekete-Afrika országainak közös 
sorsát, a növekvő ínséget. A csá
szár olyan kihívással találta ma
gát szemben, amellyel képtelen 
volt megbirkózni. A technikai le
maradás és a népességrobbanás 
válságba juttatta a részben feu
dális, részben nomád, de minden
képpen megcsontosodott etióp tár
sadalmat. Általános tudatlanság, 
korrupció, népbetegségek, etnikai 
és vallási feszültségek jellemez
ték az ország mindennapjait. A 
legnagyobb gond azonban abból 
eredt, hogy hiányzott az a társa
dalmi réteg, ami a modernizációt 
véghezvihette volna.

Többen hangoztatták a császár 
személyes felelősségét. Valóban, 
Hailé Szelasszié kitért az érdemi 
változtatások elől; de azt is gon
doljuk meg, hogy egy másik csá
szár, az iráni Reza Pahlavi szintén 
belebukott a modernizációba, pe
dig sokkal fiatalabb volt, sokkal 
több pénzzel és ambícióval ren
delkezett, s nem utolsósorban 
nyugati nevelést kapott.

A Mengisztu-féle államcsíny 
összetörte azt az egyházi és vilá
gi nagybirtokosságot, amely a ré

gi rend fő haszonélvezője volt; de 
nem tudott olyan életképes viszo
nyokat teremteni, amelyek bizto
sították volna a békés fejlődést. 
Ehelyett brutális és költséges ka
tonai önkényuralom szabadult az 
országra. Éhínség, háború, véres 
egyházüldözés, az ellenzék fizikai 
megsemmisítése, milliós tömegek 
áttelepítése volt a mérleg egyik 
serpenyőjében. A másikba alig ke
rült valami, mert megmaradt a 
korrupció, a népbetegségek, az 
etnikai és vallási feszültségek, s 
az új uralkodóréteg szakértelme 
ugyancsak hiányzott.

1991. tavaszán megint állam
csínyre került sor, újra leszámo
lások voltak. Nehéz volna meg
jósolni, mikor szabadul meg az 
ország a szegénység és a terror 
szorításából.

ÁLLAM ÉS EGYHÁZ

A császársággal együtt pusz
tult a régi államiság illúziója. 
Etiópiát úgy is emlegették, mint 
„egyik legősibb keresztyén or- 
szág”-ot, „Fekete-Afrika legré
gibb államá” -t. Némelyek úgy vél
ték, keresztyén erőd az iszlám há
tában, mások úgy gondolták, az 
államalkotó képesség szigete a 
történelem nélküli törzsek között.

Mindazt, ami az ország múlt
jában nagy és dicső, az etióp tör
ténettudat a császár személyében 
látta megtestesülni. Ő Salamon 
király sarja, „Júda oroszlánja” , 
a keresztyén hit védője. Csak
hogy a hősi szerep mindinkább 
értelmét vesztette századunk má
sodik felének megváltozott viszo
nyai között: az etióp állameszme 
lényegéből annak illúziójává si
lányult.

Az igazság kedvéért mégis 
megemlítem, hogy a hősi, hitvé
dő póz még a közelmúltban sem 
nélkülözött minden tartalmat: II. 
Teodor császár 1860 táján Jeru
zsálem fölszabadítását tervezte. 
Ez az uralkodó még őrzött vala
mit a keresztes hadjáratok szel
lemiségéből. Utóda, IV. János a 
szudáni dervisháború egyik ütkö
zetében veszítette életét.

Sajátos körülmény, hogy a ke
resztyén eszme ilyen hősi felfo
gását nemcsak a korváltozás, ha
nem a területi gyarapodás is 
mindinkább lehetetlenítette. Amíg 
Etiópiát az amharák és tigrék ál
tal lakott magasföld képezte, ad
dig az ország valóban keresztyén 
sziget volt. Azonban a déli és ke
leti gyarapodás, valamint később 
Eritrea megszerzése jócskán meg

változtatta a vallási viszonyokat. 
Dél-keleten és északon hatalmas 
muzulmán tömegek, délen pedig 
törzsi kultuszok hívei kerültek a 
császársághoz. Az államegyház ki
sebbségbe került, bár igyekeztek 
elkendőzni ezt a tényt. A két tör
ténelmi népcsoport immár együt
tesen is csak az összlakosság egy- 
harmadát alkotta, de a gallák 
közti kisebbséget beszámítva is 
40 százalék alá csúszott a keresz
tyének aránya. Erősödött az isz
lám nyomás. Így abban az or
szágban, ahol az állameszme min
dig keresztyén köntösben jelent 
meg, új feszültséggóc támadt: a
muzulmánok már a kapun belül 
voltak. Etiópia talán sok gondot- 
bajt elkerült volna, ha megma
rad hegyei között.

Amikor a katonai vezetés szov
jet és kubai segítséggel valaho
gyan térdre kényszerítette Moha
med követőit, már kommunista 
jelszavakkal vívta a háborút. De 
a frontok ugyanott húzódtak, 
mint korábban: a hadsereg bá
zisát a keresztyén népesség al
kotta, a felső vezetést kiváltkép
pen az amharák. A fegyver és a 
szervezettség azonban így is le
hetővé tette a kormánynak, hogy 
véres egyházüldözésbe fogjon sa
ját, középkori módon vallásos kö
zegében. A trón megdöntését az 
oltár meggyalázása követte. Óva
kodni kell a hamis ellágyulástól, 
de mindenképpen megrázó, ami
kor egy ezerötszáz éves szellemi
séget viselt ruhaként próbálnak 
lecibálni az ország testéről. Bár
mennyire megcsontosodott az 
egyház, bármennyire betaglódott 
a feudalizmusba, valami módon 
mégis élt. A császár személyét el 
lehetett távolítani, a császárságot 
talán meg lehetett szüntetni, de 
az egyházüldözés már minden
képpen élő húsba vágott.

Nincs arra példa, hogy kom
munista uralom alá került or
szágból eltűnt volna a vallás. 
Volt, ahol iszonyú csapásokat 
szenvedett, teljes zűrzavarba ke
rült, visszaszorult; lehet, hogy 
egyetlen kolostorban tengődött 
(Mongólia), vagy ott sem (Albá
nia, Észak-Korea), de megmaradt, 
és minden jel szerint túléli üldö
zőit.

Az etióp egyház is túlélte Men- 
gisztu rémuralmát. Talán még 
létszámában sem érte túl nagy 
veszteség: az új rendszer későn 
született (1975). Másrészt azonban 
az etióp események újra megmu
tatták, hogy egy merev történel
mi egyház mennyire tehetetlenné 
válhat a krízis órájában. A csá-
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szári védnök, a nagybirtok, a tö
megek természetes konzervativiz
musa Korunkban semmire sem 
biztosíték. Márpedig egy nagy- 
multu, 15—20 milliós közösség 
megérdemelné a túlélést: olyan
túlélést, amely nem akar szakíta
ni a múlttal — ez hazug, ember
telen kísérlet lenne —, de azt sem 
engedi, hogy a letűnt dolgok 
gúzsba kössék.

Ilyen távolról aligha oktatha
tunk másokat. Amúgy is olcsó 
bölcsesség, hogy az egyház boldo
guljon császár és nagybirtokok 
nélkül. Másrészt azonban igaz, 
hogy az itteni keresztyénségnek 
ezután is kiemelkedő szerepet kell 
vinnie a magasföld népének kul
túrájában: mert nem mondhat le 
arról a jelentős örökségről, ame
lyet a történelem biztosított szá
mára.

EGYHÁZI ÉLET

Külsőségeik és ünnepeik főleg 
a kopt egyházzal mutatnak ro
konságot. Szent Márk alexandriai 
egyházát máig különösen tiszte
lik. Első püspöküket Athanasziosz 
szentelte föl, a későbbiekben pe
dig megszilárdult fölöttük az 
egyiptomi joghatóság. Metropoli- 
tájukat, az abúnát e század köze
péig a kopt pátriárka szentelte 
fel és küldte el számukra; de a 
harmincas évekig a többi püspö
köt is Kairó delegálta. Csak a 
szerzetesközösség feje, az igen be
folyásos ecsagé volt etióp.

Hailé Szelasszié idejében önál
lósult az egyház, saját pátriárká
juk lett. Diakónusaik, papjaik, 
püspökeik vannak. A dabtarák a 
liturgiában, főleg az egyházi ze
nében fontos szerepet játszanak, 
de ők maguk nem tartoznak a 
papi rendhez. A császárság buká
sáig a püspökökön kívül egy te
kintélyes laikus tanács is a pát
riárka segítségére volt. Az egyház 
védnökének, az uralkodónak a be
folyása erősen érvényesült. Mint 
a többi keleti egyházban, itt is 
vannak nős és nőtlen papok. A 
szerzetesség igen nagy múltra 
visszatekintő intézményük. Leg
régibb kolostoruk a Dabra Dámó, 
míg az ecsagé hagyományosan a 
Dabra Líbánosz apátjaiból került 
ki.

A papok és a szerzetesek több
nyire fehér köntösben járnak; fe
jüket gyakran turbánnal fedik. 
Az ünnepeken színes liturgikus 
öltözék járja, adott esetben még 
pompás napernyőt is hordanak. 
Szertartási fémkeresztjeik, főpapi 
és császári koronáik valódi ötvös
remekek (voltak?).

Ritkábban bazilikális, gyakrab
ban körtemplomaik vannak. 
Mindkettőben elkülönül a szen
tély: a körtemplomokban a kö

zéppont körül egy négyszögletes 
helyiség van leválasztva erre a 
célra. A szentély középpontjában 
található a tabót, ez a jellegzetes 
fa- vagy kőtábla. Általában rajta 
van annak a szentnek a neve 
vagy képe, akinek a templomot 
ajánlják. Máskor csak jelképek 
díszítik. Mivel a templomszentelés 
központjában a tabót elhelyezése 
és megáldása áll, így az adja meg 
a hely szakrális jellegét. Gyakran 
művészi faragású kis emelvényen 
— manbar — tartják.

Egyházi szobrászat csak nyo
mokban létezik, de a templomo
kat gazdagon festik. Jelenlegi stí
lusuk 16. századi portugál jezsui
ta hatás nyomán fejlődött ki. Jé
zus, Mária, Mihály arkangyal, an
gyalok, Szent György, Takla Háj- 
mánót, Gabra Manfasz Keddúsz, 
szentek, az elkárhozottak sínylő- 
dése adják legtöbbször a témát. 
A hagyomány általában megszab
ja a képek helyét: a szentély fő
kapujától balra Györgyöt, jobbra 
Máriát festik stb.

Istentisztelet idején a nép kör- 
beállja a templomot. Csak az úr- 
vacsorázók, a dabtarák és a pa
pok vannak az épületben. Litur
giájuknak a dobbal és a sziszt- 
rummal (csörgő) kísért ének, 
méginkább a tánc jelegzetes afri
kai hangulatot kölcsönöz. A szer
tartás nyelve az ósémi geez. Az 
amhara nyelv csak a legújabb 
időkben kezd feltűnni.

Bibliafordításuk — természe
tesen a geez — másfélezer éves 
múltra tekint vissza. Apokrifuso- 
kat nagy számban fordítottak. 
Pakhomiosz regulási és Kürillosz- 
nak az igaz hitről írt műve nagy 
jelentőségű volt a kolostori élet. 
ill. a teológiai fejlődés szempont
jából. A szokásos egyházi témá
kon és műfajokon (dogmatika, 
egyházjog, szertartáskönyv, le
gendagyűjtemény stb.) kívül ér
dekesek még a varázsszövegek. A 
késő ókori fordítók görögből, a 
késő középkori arabból és kopt
ból dolgoztak. A köztes időszak
ból alig maradt fenn irodalmi 
emlék.

A Julián-naptárt követik. Az 
egyházi év kezdete Keresztelő Já
nos emléknapjára esik: szeptem
ber 11 (szökőévben szeptember
12.). Sok a szent, így sok az ün
nep: csak Máriáé harminchárom. 
A böjtnapok száma igen magas, 
kettőszáz körül van. Az egyete
mes keresztyén ünnepeket — ter
mészetesen — megtartják. A 
Szentkereszt ünnepe (szept. 27.) a 
császári rendszerben nemzeti ün
nep is volt. Március 19-én ülik 
Krisztus igazi keresztje megtalá
lásának emléknapját.

Leglátványosabb ünnepük a 
timkat, a vízkereszt (jan. 19.). 
Ilyenkor a papság színpompás öl
tözékben, díszes brokátba takarva

hozza a tabótokat. Egy ciszterna 
vagy folyó partjára vonulnak, 
megszentelik a vizet, a hívők egy 
része rituális megmerítkezést vé
gez. A timkattal kapcsolatban 
tudnunk kell, hogy Jézus megke- 
resztelése a 14—15. századi mo- 
nofizitizmusban éles viták tárgya 
volt. Az a nézet győzött, hogy az 
istenember valójában a Lélek á t 
szállásával született e világra: in
nen van az ünnep jelentősége.

A szentségek száma hét. Az úr
vacsorát két szín alatt veszik. 
Mindennapjaikat a közelmúltig 
teljesen átszőtték a vallásos kül
sőségek. Az olvasó, a kereszt, az 
amulett mindenfelé látható volt.

AZ ETIÓP ÖRÖKSÉG: 
LÁLÍBALÁ

Egyházi nyelvük régi hazájuk
ba, a pogány Dél-Arábiába mu
tat. Szótagírásuk eltér a sémi szo
kástól: balról jobbra tart. A ke
rek kunyhóra emlékeztető temp
lomok és a szertartási táncok Fe- 
kete-Afrikára utalnak. A burján
zó, ószövetségi eredetű legendák 
és szokások a keresztyénség zsi
dó gyökereit hangsúlyozzák. A 
díszítőművészetben feltűnik a 
muzulmán hatás. A festészet a 16. 
századi portugál ösztönzést ol
vasztotta magába. Az első igazi 
birodalmi központ, Akszúm obe- 
liszkjei és palotái Jemenre mu
tatnak. Gondar császári kastélyai 
talán a középkori arab építészetre 
mennek vissza, de az európai lo
vagvárak hangulatát éreztették az 
utazókkal. Jelen van a bazilikális 
templom, de ablakrácsformája 
olykor horogkereszt alakú: India 
ősi fényszimbóluma. Valóban bá
mulatos, hányféle hatást szívott 
magába ez a nehezen megközelít
hető vidék. Legméltóbban mégis 
a sziklatemplomok tükrözik a ré
gi etiópok nagyformátumú szelle
mét. Mindenekelőtt Lálíbalá.

A hagyomány szerint Lálíbalá 
király a bitorló Zágué-dinasztia 
öt zsidó vallású uralkodóját kö
vette a trónon. Megkeresztelke- 
dett s jámborságáról vált híressé. 
Föltett szándéka volt, hogy Jeru
zsálemben, a Szent Sír környékén 
keres majd végső nyugvóhelyet 
magának. Jeruzsálem azonban el
esett, Szaladin muzulmán har
cosai elfoglalták. Lálíbalá ekkor 
kőbe álmodta a szent várost. Pa
rancsot adott, hogy sziklából vés
sék, faragják a Jeruzsálem és 
környéke zarándokhelyeit jelké
pező templomokat. A nagy mű, 
amely több mint százezer köbmé
ter szikla eltávolításával járt, cso
dálatos gyorsasággal haladt: an
gyalseregek segítették a munkát. 
(Építkezésről csak bizonyos meg
szorítással lehetett beszélni, mert 
barlangtemplomokról és egyetlen 
tömbből kifaragott sziklatemplo
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mokról volt szó.) Végre elkészült 
a mű, Lálíbalá Jeruzsálemé: két 
nagy együttesbe komponált, ösz- 
szesen tizenegy templom, az ösz- 
szekötő folyosókkal és udvarok
kal. A király boldogan adott há
lát Istennek, amikor az egyik 
templomban megjelent előtte 
György, a harcos szent. Szemére 
vetette az uralkodónak, hogy ő 
nem kapott kegytemplomot, hol
ott számtalanszor megsegítette az 
etiópokat. Lálíbalá tüstént intéz
kedett: a szikla-Jeruzsálem tő- 
szomszédságában csakhamar ne
mes szépségű szobortemplom hir
dette György lovag dicsőségét.

A király kívánsága ilymódon 
teljesült: a szent városban nyug
szik teste, akkor is, ha etióp föl
dön maradt. Így szól az 1200 kö
rül kialakított kultuszközpont le
gendás története. Lálíbalá való
ban páratlan művet hagyott az 
utókorra. Mivel az udvarokat úgy 
kellett bemélyíteni a sziklába, a 
szobortemplomok — a Világ Meg
váltója-, a Mária-, az Immánuel- 
és a György-templom — egy-egy 
nagy mélyedésben állnak. Mono
lit darabok: egészen más hatást 
keltenek, mint egy számtalan kő- 
ből-téglából összerakott épület.

A Világ Megváltója-templom a 
legnagyobb közülük. Alapterülete 
megközelíti a Deák-téri templo
mét: monolit mű esetében ez igen 
tekintélyes méret. Az épület kül
seje antik görög templomot idéz, 
de nem oszlopok, hanem négyze
tes alapú pillérek övezik. Lehet
séges, hogy ez a forma pogány 
etióp szentélyre megy vissza.

Az Immánuel-templom lábaza
ton áll, minden oldalán alacsony 
lépcső övezi. Téglaalakú épület. 
Jellegzetes szépségét az adja, 
hogy az egyszerű mértani forma 
érdekes kontrasztot képez a dí
szesen faragott falfelületekkel, 
amelyek a régi akszúmi építészet 
jellegzetes gerendavázas megoldá
sait viszik át a kőbe.

A György-templom szintén pár
fokos lépcsőn áll. Szokatlanul 
magas oldalfalú görögkereszt. Pu
ritán felületei éles ellentétben 
állnak a díszesen képzett Immá- 
nuel-templommal. Csupán néhány 
egyszerű motívum és az ablak
nyílások képezik a díszítést.

A hívők körében a Mária- 
templom a legnépszerűbb. Külse
je nem sokat mond, talán kevés
bé kelt egységes hatást. Belső dí
szítésének finomsága azonban fe
lülmúlja a másik hármat.

A monolit templomok — a 
Györgynek ajánlottat kivéve — 
bazilikális szerkezetűek. A belső 
terhelést egyszerűen képzett, erő
teljes pillérek hordozzák. Az össz
benyomás — a boltíveknek is kö
szönhetően — talán kissé a ro

mán térbelsők hangulatát idézi. 
Fontos díszítőelem az ablaknyí
lás.

A barlang- és félbarlangtemp- 
lomok bonyolult folyosórendszer
rel csatlakoznak egymáshoz és a 
monolitokhoz. Egyrészük a Világ 
Megváltója- és a Mária-templom- 
mal, másrészük az Immánuellel 
képez önálló együttest. Mindkettő 
labirintusszerű, de igen tudatosan 
alakították ki őket. Így az első 
csoport bejáratánál Ádám jelké
pes sírját találjuk, mögötte egy 
— félig monolit, félig barlang — 
kettős templom van, amelynek 
egyik része a Sínai hegy, a másik 
része a Golgota nevét viseli. így 
kerül egymás mellé a törvény és 
a váltság. Hasonló átgondoltság 
jellemzi a két együttes egészét.

Sok sziklatemplom készült a 
magasföldön, de ilyen nagyszabá
sú kompozíció már nem született. 
A hagyomány szerint kopt mes
terek is dolgoztak az építésén, és 
ez könnyen elképzelhető. Annyi 
azonban bizonyos, hogy Egyip
tom korabeli művészete igen tá
vol esik Lálíbalá világától. A ke
resztyén Etiópia itt olyan hangot 
üttöt meg, amely a fáraók fülé
ben ismerősebben csendült volna, 
mint a kairói szultánokéban vagy 
pátriárkákéban: gondoljunk a
thébai sírokra vagy Abu Szim- 
belre.

MÁGIA ÉS MONOFIZITIZMUS

Lálíbaláról viszonylag hosszan 
kellett írnom. Azt akartam, hogy 
az olvasó legalább az etióp ke- 
resztyénség legjellemzőbb emlé
kéről tudjon meg egyet-mást. An
nál is inkább, mert ezen a he
lyen érzékelhetjük legjobban azt 
a szakadékot is, ami a régi etióp 
egyháztól elválaszt bennünket: 
éppen, mert Lálíbalá a legkiemel
kedőbb emlékük.

A kérdés az: hogyan tekinthet
te a király az általa készített 
sziklatemplomokat Jeruzsálem
nek? Valószínűleg kevés, ha csu
pán költészetben és a szokásos 
szimbolikában gondolkodunk. In
kább arról lehet szó, hogy az 
egész együttes az analóg mágia 
megdöbbentő méretű példája: a 
király kőbe faragtatta a szent vá
ros ideálképét, amelyet mintegy 
„életre keltettek” az egyházi szer
tartások. Olyan országban, ahol a 
keresztyénség szorosan összefonó
dik a mágiával, az ilyen elképze
lés nem lehetett valami különös.

A régi egyiptomiak úgy gon
dolkodtak: ha a holttest elpusz
tul, a sírszobor lép a helyébe, a 
továbbiakban az lesz a halott ár
nyának nyugvóhelye. Lálíbalá 
úgy vélhette: a régi Sion elesett, 
most már az ő templomegyüttese 
lesz Jeruzsálem. Az ókorban

Egyiptom volt a mágia szent  
földje, napjainkban Fekete-Afri-  
kában játszik még viszonylag je-  
lentős szerepet. Etiópia középütt  
van: szentjei Európában elképzel-  
hetetlen módon ontják a csodá-  
kát, működésüknek ez a lényege:  
nagy mágusok. A Krisztus-képet 
is átjárták a varázslóra utaló tu-  
lajdonságok: részben ebből fo-  
lyik egyes apokrif iratok népsze-  
rűsége. De az amulett és a va-  
rázsszöveg is végigkíséri e távoli  
egyház egész történetét.

A kultúrkörnyezet hatásán ki-  
vül azonban más oka is lehet an-  
nak, hogy a csoda, az átváltozta-  
tás, tehát a mágikus elem annyi
ra elburjánzott a régi etiópok kö-  
rében: a monofizitizmusra, Krisz-  
tus egytermészetűségének tanára  
gondolok.

Mostanában ugyan tagadják,  
hogy az etióp egyház monofizita  
lenne. Az ortodoxokkal folytatott  
párbeszéd azzal az eredménnyel  
járt, hogy kimondták: sohasem 
vitatták Krisztus valóságos embe
ri természetét, bár a kalkhédóni 
hitvallás megfogalmazásánál tör
ténelmi okokból nem lehettek je
len. Ma már általánosan orto
doxoknak nevezik az etióp egy
házat. Mégis vitatható, hogy 
mennyire folyt csupán félreértés
ből a másfél évezredes szakadás.
A monofizitizmus igen széles ská
lán mozoghat. Szélsőséges formá
jában az ember-Krisztust csupán 
árnyképnek tartja, máskor hall
gat az emberi természetről, vagy 
nem tartja teljesnek.

Egyes teológusok a három nagy 
nem kalkhédóni egyház (etióp, 
kopt, örmény) verbális monofizi- 
tizmusáról beszélnek. Azt állítják, 
hogy ezek az egyházak hallgattak 
ugyan Krisztus teljes emberségé
ről, de nem tagadták azt. Azon
ban ez az érvelés sem meggyőző. 
Mert az ember — a rendkívüli 
helyzeteket kivéve — arról hall
gat, amit nem tart fontosnak. 
Másfél évezredes csöndet aligha 
lehet az eltérő szóhasználattal 
megindokolni. Valószínű, hogy itt 
valami mélyen gyökerező saját
ságról van szó: a „verbális” ki
fejezés ezt nem foglalja magába.

Ügy tűnik, hogy az etióp egy
ház nem tudott mit kezdeni az 
ember Krisztussal. Ezért csupán 
az isteni vagy annak vélt tulaj
donságokat tartotta szem előtt, 
köztük a csodatételre való képes
séget. A monofizitizmus ezen a 
ponton találkozott a varázslással 
és a mágikus gondolkodással, 
amely amúgy is erősen meghatá
rozta a régi Etiópia szellemi kö
zegét.

Érdekes az a vélemény, ame
lyet a múlt század néhány angol 
utazója táplált: eszerint az iszlám 
sem esik olyan távol az európai 
egyházaktól, mint az etiópok vagy
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akár a koptok keresztyénsége. 
Annyi bizonyos, hogy a többis- 
tenhit maradványai, a szentek és 
démonok félelme, a gnosztikus 
hatások és a mindenütt jelenle
vő babona igen megterhelték a 
két afrikai egyház életét. Ezek a 
jellemzők is okozhatták, hogy az 
istenkereső Mohamed egykor 
szembekerült a keresztyénekkel. 
Közvetlen, erőteljes és egyszerű 
hitre vágyott: Arábia — etiópok
tól is befolyásolt — monofizitiz- 
musa ezt aligha nyújthatta szá
mára. Ki kellett ábrándulnia, 
míg végül Jézus fölé helyezte ön
magát. A későbbi sikerek aztán 
megerősítették öntudatát, Kelet 
helyi egyházai pedig minden 
szempontból védekezésbe szorul
tak. Üldözötté, a legjobb esetben 
elszigeteltté váltak, így életmű
ködésük mindjobban megmere- 
vült. A hanyatlással együtt föl
erősödtek a bomlástünetek: Aki
nek nincs szifilisze, az nem is ke
resztyén — dúdolgatta az öröm
lány Addisz-Abeba utcáin. Ért
hető, ha a viktoriánus utazók ke
vés megértést mutattak a taliz- 
mános. poligám hittestvérek iránt. 
Jobbadán élő kövületnek látták 
őket.

ETIÓPIA ÉS TIBET:
A HEGYI ERŐDÖK

Afrika Tibetje — talán így jel
lemezhetjük a történelmi Etió
piát, annak ellenére, hogy alig 
van félrevezetőbb dolog távol eső 
országok összehasonlításánál. 
Mégis vállalható a párhuzam, ha 
egyrészt szembetűnő, másrészt 
úgy fogalmazzuk meg, hogy ne 
vezessen félre.

Tibet is, Etiópia is valóságos 
hegyi erőd volt. Tibet a buddhiz
musnak, Etiópia pedig a keresz- 
tyénségnek szélső pontja. Hajdan 
mindkét ország egy buddhista, il
letve keresztyén kontinenshez 
tartozott, mígnem az iszlám hó
dítás elárasztotta e kontinens 
környező részét. Kelet-Afrikában 
Krisztus, Közép-Ázsiában Buddha 
híveinek kellett visszavonulniuk 
a hegyek közé. Ott viszont egy 
évezreden át sikerült megőriz
niük állami különállásukat — 
Etiópia még a teljes függetlensé
get is — megújuló véres támadá
sok közepette. Másrészt azonban 
az elszigeteltség idővel mindkét 
országban megmerevítette a val
lásos életet.

Az is fontos tényező volt, hogy 
korábbi, szerencsésebb helyzeté
ben sem alakíthatott ki egyik or
szág sem olyan erőteljes szellemi
séget, amely a későbbiekben se
gíthetett volna enyhíteni az elszi
geteltség hátrányait. Képzeljük 
csak el, mi történt volna a 13. 
századi magyar keresztyénséggel, 
ha muzulmán államok és pogány

törzsek gyűrűjébe csöppen, a hit
feleivel való kapcsolata pedig év
századokra megszakad. Ez a pár
huzam is sántít, de valamit érez
tet abból a nyomasztó helyzetből, 
ami a két hegyi országot sújtotta.

Az államvallást csak úgy véd- 
hették meg, ha a nép nagy része 
mellette volt. Ezért a hivatalos 
kultusz fölvette magába a po- 
gánykori hiedelmek legfurcsább 
megnyilvánulásait is. Természe
tes folyamat volt ez, de ott mun
kált mögötte az erőltetett tempó
jú begyökerezés vágya. Később 
aztán az elszigeteltség konzervál
ta a felemás helyzetet. Részben 
ebből fakad az etióp keresztyén- 
ség szélsőséges szinkretizmusa; 
Tibetben pedig odafajult a hely
zet, hogy a kutatók egy része a 
lámaizmust már külön vallásnak 
tekinti.

Talán elmulasztanék egy lehe
tőséget, ha e párhuzam fölvázo
lása után nem szólnék a különb
ségekről, pedig ezek Etiópia meg
értése szempontjából igen tanul
ságosak. A saját, egyéni buddhiz
musába zárkózott Tibet annyira 
komolyan vette küldetését, hogy 
mindent ennek rendelt alá: terü
letén fokozatosan megszűntek a 
katonai monarchiák és az egész 
ország papi birodalommá alakult. 
Az állam korábbi, militáns voná
sai mindjobban háttérbe szorul
tak: a lámák viszonylag könnyen 
behódoltak a mongoloknak, majd 
Kínának. A hűbéri függés nem 
okozott nekik nagy fejtörést, ha 
a belső különállást érintetlenül 
hagyta. Fölismerték az új hely
zet előnyeit: a békés kapcsolat
zálogaként megkezdhették a po
gány mongolok megtérítését, s 
így legalább északkelet felé ki
törtek az elszigeteltségből.

Etiópiában ellenben fönnma
radt a katonai monarchia: rész
ben ezzel magyarázható, hogy az 
ország mindenkor elkeseredetten 
védte politikai függetlenségét. Az 
etióp uralkodók ugyan bőségesen 
gondoskodtak az egyházról — a
13. századtól állítólag a haszno
sítható területek egyharmadát 
adták birtokába —, de szorosan 
nemzeti intézménynek tartották: 
feladatául a „keresztyén erőd” 
szellemi egységének biztosítását 
jelölték meg. A déli — pogány — 
néger törzsekkel szemben az el
különülés és az ellenségeskedés 
jellemezte magatartásukat.

Szembeötlő, hogy a régi Tibet 
szellemi műveltsége ma is hat a 
nyugati kultúrára. Ez a hatás 
sokszor zavaros forrásokból ered 
és nincs arányban a tényleges 
telj esítménnyel: Tibet-raj ongás-
ról, Tibet-kultuszról lehet beszél
ni. Másrészt való igaz, hogy a 
közép-ázsiai ország igen különös 
szerepet töltött be az emberi mű
velődés történetében. Bezárkóz

hatott ugyan hegyei közé, de 
mégis India és Kína között fe
küdt; időnként az északi szom
szédságában levő nomádok is vi
lágtörténelmet csináltak. Amikor 
India nagymúltú buddhizmusa 
fölmorzsolódott, számos kiváló 
tudós menekült északra. Meg
kezdték, jórészt el is végezték a 
hatalmas szanszkrit mahájána-iro- 
dalom tibetire fordítását. A Hi
malája északi oldalán olyan ér
tékek halmozódtak föl, amelyek 
szülőföldjükön többnyire eltűn
tek. A lámák inkább csak kon
zerválták a hatalmas művelődés- 
történeti anyagot, saját, szinkre- 
tista hitvilágukba is csak félig- 
meddig tudták azt átvenni, de az 
új helyzetben a konzerválás pá
ratlan értékeket mentett át: Ti
bet különös fontosságát felerész
ben ezzel magyarázhatjuk. A má
sik fele talán abból adódik, hogy 
a lámák mágikus, misztikus kul
túrája időnként olyan összhangba 
hozta a vallásos és a mélylélek
tani elemet, amelyre nyugaton 
alig találunk példát. A jóga és az 
ősi bon-vallás szerencsés hatásai
ról lehet itt szó.

Etiópia keresztyénségének alig 
adatott meg a jótékony kincsőr
ző szerep. Egyes apokrif művek 
ugyan csak itt maradtak fönn, de 
ezek nem mérhetők az indiai 
buddhizmusból átmentett nagy 
irodalomhoz. Etiópiába csak kop
tok menekültek, akiknek — nem 
túl jelentős — szellemi hagyaté
ka jobb esélyekkel kutatható 
Egyiptomban. Fekete-Afrika ha
tára az írásbeliség végét is jelen
tette: itt óhatatlanul más volt a 
bezárkózás, mint Ázsia közepén. 
Az etióp kéziratok vagy másutt 
is meglévő, vagy nagyon is bel
terjes anyagot őriznek; fő erős
ségük a vallásos legenda.

Előkelő neveket említhetnék, 
akik felhányták a keleti egyház 
második évezredének sivárságát: 
az általuk írottak talán fokozot
tan érvényesek az etióp keresz- 
tyénségre. Úgy tűnik, az amha- 
rák és a tigrék vallásos leikéhez 
a legendák világán át vezet az út. 
Ha ezt a világot — mint külsőség 
és babona elegyét — elutasítjuk, 
akkor az etióp egyházzal nincs 
mit kezdenünk.

LEGENDÁK VILÁGA

Elizeus prófétát kicsúfolja egy 
csapat siheder. Kopasz, kopasz — 
kiabálják utána. A próféta meg
fordul és átkot mond a gúnyoló
dókra. A közeli erdőből nyomban 
két medve csörtet elő, a fiúkra 
rontanak és negyvenkettőt nyom
ban széttépnek közülük.

Talán ez az ószövetségi történet 
mutatja meg a legvilágosabban, 
mitől olyan kérdéses műfaj a val
lásos legenda: direkt vagy indi-
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rekt formában megnyilatkozó 
abszolút igényét nagyon is kor
hoz kötött, relatív erkölcsiséggel 
próbálja igazolni. Ez a módszer 
lejárathatja magát az igényt. 
Gyakran a csoda vagy az ember- 
fölötti aszkézis szolgál bizonyíté
kul, mivel azonban felhasználá
sának módja szintén a relatív er- 
kölcsiségtől függ, csak látszat- 
megoldást nyújthat. Ellenben az 
őszinte kérdezést megakadályoz
hatja.

Az etióp legendák hősei köztes 
állapotba kerülnek: isteni külde
tésüket nem bizonyíthatják kül- 
sőséges eszközeikkel, de a min
dennapi életben sem válhatnak 
példaképpé. Az imádat és a má
gikus mese tárgyául szolgálnak; 
az erkölcshöz főleg azáltal van 
közük, hogy keményen büntet
nek, de jutalmaznak is. Legen
dáikban gyakran érezzük ezt a 
leterheltséget, ami az Elizeus-tör- 
ténetben olyan sűrítetten jelent
kezik. Az igényes, a belső meg
győződésre építő erkölcs általában 
idegen marad ebben a világban. 
Megkapó, szép történetekkel 
ugyan találkozhatunk, de a mű
faji korlátok közül ezek sem búj
hatnak ki. Abszolút igény és 
mély erkölcsiség helyett a törté
netek sajátos bájával, a fantázia 
csapongásával, egy — talán erő
sen avítt, de komolyan vett — 
jámborság légkörével kell beér
nünk.

Jézus és Mária — magától ér
tetődően — számtalan legenda 
fénykoszorújában foglal helyet. 
Szent György alakjával már Lá- 
líbalá történetében találkoztunk. 
Számtalan legendában feltűnik. 
Etiópiát a középkorban néme
lyek János pap országával azono
sították, de találóbb lett volna 
György lovag országának nevez
ni; sok keresztyén állam szenve
dett idegen pusztítást, de alig 
volt olyan, amely ennyire magá
nosán vívta meg harcait. A nagy 
katonakirályok, császárok talán 
a saját eszményképüket látták 
Györgyben. Megemlítendő, hogy 
a birodalom megalapítójáról úgy 
tudják, hogy szintén sárkányölő 
hős volt. Az angyalok közül is a 
sárkányt legyőző Mihály a leg
népszerűbb.

Az ördög és a pokol igen nagy 
szerepet játszott az etióp keresz- 
tyénség hiedelemvilágában. A hu
szadik században is előszeretettel 
festették templomaik falára a bű
nösök túlvilági gyötrődését. Az 
üdvözültek seregét is ábrázolták, 
de a kínokat érzékletesebben je
lenítették meg. A darabolás, ége
tés, akasztás szorosan véve nem 
legenda, de az emberi szellem
nek ugyanabban a tartományá
ban születik, amely a legendavi
lágot is megalkotta. (Megemlítem, 
hogy a lámaista festészetnek is

kedvelt témája a kárhozottak 
büntetése.)

A legendatömegből Takla Háj- 
mánót és Gabra Manfasz Ked- 
dúsz néhány szép történetét szok
ták kiemelni. Az utóbbi szentet 
etióp Assisi Ferencnek is nevezte 
néhány kutató. Megtérítette, ma
gához édesgette az oroszlánokat 
és más ragadozókat, leszoktatta 
őket a húsevésről. Amikor egy 
szomjazó madár a pusztában hoz
zá röpült, ivóvíz híján szeme 
könnyével itatta meg. — Szép 
történetek. Lehetséges életfolyta
tásunkhoz nincs ugyan sok kö
zük, de legalább jelzik a szívek 
közös mély vágyát egy olyan vi
lágból, amely még csak bóloga
tott az Elizeus-féle barbár szigor
nak.

TÖRTÉNELEM ÉS LEGENDA

Etiópiában a legendairodalom 
kulcsszerepet játszott egészen a 
közelmúltig. Az írásbeliség teljes 
egészében az egyház kezében 
volt, ezért a történetírás elvál- 
hatatlanul összefonódott a legen
dákkal. így keletkeztek azok a 
nagyhatású elbeszélések, amelyek
— nálunk elképzelhetetlen mér
tékben — meghatározták az egész 
keresztyén Etiópia történettuda
tát. Mindenekelőtt a frigyláda 
megszerzéséről szóló elbeszélés, 
amelynek első fennmaradt meg
fogalmazása egy középkori kró
nikában (Kebra Nagaszt) olvas
ható.

Salamon király és Sába király
nőjének nászából fiú születik: 
Menilek. Fölserdülve atyja orszá
gába látogat, ahonnan — csellel, 
de isteni jóváhagyással — kísérői 
megszöktetik a szövetség ládáját. 
Salamonnak végül másolattal kell 
beérnie: az igazi frigyládát Ak- 
szúrnba, a régi etióp birodalom 
fővárosába szállítják.

Ebben a történetben az a meg
győződés tükröződik, hogy a Sí- 
nai-szövetség átszált az etióp nép
re. (Megjegyezzük, hogy az ak- 
szúmi székesegyház állítólagos 
frigyládája hozzáférhetetlen ma
radt a tudományos kutatás szá
mára.) A körülmetélés megtartá
sa szintén a kiválasztottság-tuda
tot erősítette, bár valódi eredete 
vitatott. Annyi azonban bizonyos, 
hogy a magasföld keresztyénsége 
mindig különös kapcsolatban állt 
a zsidósággal. Ezt a sajátos hely
zetet Menilek legendája fejezi ki 
a leghatásosabban. Az etióp nép 
salamoni dinasztiájával, frigylá
dájával egyedül áll a világtörté
nelemben. Bár a negyedik szá
zadban Alexandriából (Frumen- 
tiosz), majd az ötödik században
— talán — Szíriából („kilenc 
szent” ) érkező hittérítők a ke- 
resztyénséget juttatták győzelem
re, az elszigetelt, szektariánus

zsidó törzsek (felasák) egészen 
napjainkig fennmaradt a Tana- 1 
tó környékén. Erről a tájról in
dult el 1000 körül Judit királynő 
— egy másik legenda „hőse” —, 
aki a központi hatalom bukását 
kihasználva, véres keresztyénül
dözést kezdett. A „bitorló” Zá- 
gué-ház első öt uralkodója, a ha
gyomány szerint, zsidó vallású 
volt, és csak Lálíbalával szilár
dult meg végképp az államegyház 
helyzete.

Egy másik nagyhatású törté
nelmi legendát az etióp Izidor- 
levélnek nevezhetjük. Amikor az 
utolsó Zágué-királlyal szemben 
felsorakoznak a törvényes sala
moni dinasztia hívei, polgárhábo
rú fenyegeti az országot. Takla 
Hajmánót, a nemzeti szent azon
ban bölcs közbenjárásával meg
akadályozza a gyilkolást. Ráve
szi a bitorlót a békés lemondás
ra. A trónra lépő Menilek-sarj, 
Jekúnó Amlák, hálából a termő
földek egyharmadát az egyház 
birtokába adja. — Ma már lehe
tetlen megállapítani, hogy ebből 
a történetből mi igaz, de a meg
fogalmazás célzatossága szembe
szökő: az egyház gazdagságát
akarja igazolni.

A történelmi legendák fő erős
sége talán az, hogy csak részben 
legendák: nemcsak a valóságtar
talmuk miatt, hanem azért is, 
mert cselekményük a hősénekek 
és a történelmi novellák felé mu
tat.

*

Akszúm közelében, Gobedrá mel
lett látható az ókori Etiópia talán 
legmegkapóbb emléke. Általában 
nőstényoroszlánnak tartják ezt a 
sziklafalba vésett, közel három 
méter hosszú alakot. Bár jóval fia
talabb, mint a ninivei palota seb
zett oroszlánja, de szellemében az
zal rokon.

Elnyújtott testtel szökellni lát
szik, száját üvöltésre tátja. Teljes 
egészében oldalnézetből látjuk. A 
lábak ügyetlenebb rajza sem ront
ja el az összhatást: az állatból erő 
és vadság sugárzik, szinte a lihe- 
gését érezzük.

Vannak olyan művek, amelyek 
saját értékükön kívül arra is al
kalmasak, hogy jelképpé váljanak. 
Ez nem mindig jó, mert a művi ér
tékelést hátrányosan befolyásolhat
ja; de a gobedrái oroszlán esetében 
ettől aligha kell tartani: soha nem 
volt, valószínűleg nem is lesz jel
kép. Erejét és elszántságát látva, az 
ember mégis megrendül: három év
ezred történelmét érzi, valami so
dorja magával. Gobedrái oroszlán? 
Júda oroszlánja? György lovag 
oroszlánbátorsága? Elmerengünk: 
ez még nem felelőtlenség, csak él
mény. Tudunk a mágiáról és a szi
filiszről, a rabszolgaságról és a 
kommunizmusról, de istenadta pil
lanatainkban ne ezeket vigyük csak 
magunkkal.

1
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DR. ANDORRA RUDOLF:

Vallás és egyház a mai Magyarországon
Tomka Miklós: „Magyar katolicizmus 1991, Budapest” című könyvének ismertetése (Országos Lelkipásztori

Intézet, Katolikus Társadalomtudományi Akadémia, 1991.)

Két és fél évtizedes vallásszo
ciológiai kutatásainak eredmé
nyeit foglalta össze Tomka Miklós 
ennek a kis könyvnek I—III. fe
jezeteiben és ehhez hozzátette a
IV. fejezetben gondolatait jövő
ről, programját is a magyar ka
tolikusok számára. A kettő egy
másra épül, de határozottan el is 
válik egymástól. A távolabbi és 
a közelmúltra vonatkozó szocio
lógiai kutatási eredményeket 
tényként fogadhatjuk el, legfel
jebb értelmezésükről lehet vitat
kozni. A tennivalókra vonatkozó
— sokszor a jelen helyzet erős kri
tikáját is magába foglaló — prog
ramjának egyes tételeivel viszont 
máris sokan vitatkoznak, mert 
Tomka Miklós nagyon határozott
— úgy is mondhatnánk: modern 
katolicizmust képvisel. Ehhez 
minden egyes olvasó az általa el
fogadott értékek szerint viszo
nyul, éspedig nem csak a katoli
kusok, hanem a protestánsok és 
vallástalanok körében is.

Mielőtt megállapításait és a jö
vőre vonatkozó tételeinek egy ré
szét ismertetném és saját gondo
lataimat hozzájuk fűzném, né
hány szót kell szólni magáról a 
„Tom ka-jelenségről” . Amikor 
Tomka Miklós az 1960-as évek 
közepén a magyar szociológiában 
megjelent, azonnal azt a tervét 
adta elő, hogy vallásszociológiai 
kutatásokat végez, és mindenki 
számára világossá tette, hogy ezt 
„elkötelezett katolikusként” fogja 
tenni, őszintén be kell vallanom, 
sok más szociológus kollégámhoz 
hasonlóan én is kissé naivnak ta
láltam ezt a tervet. Az akkori po
litikai körülmények figyelembe 
vételével alig tartottam valószí
nűnek, hogy tárgyilagos vallás
szociológiai vizsgálatokat lehessen 
végezni, még kevésbé, hogy azok 
eredményeit a hazai és külföldi 
tudományos sajtóban közzé lehes
sen tenni. Végül is Tomka Mik
lósnak lett igaza: szívós munká
val sikerült a hazai vallásszocio
lógiai helyzet megismeréséhez jó 
alapot adó tanulmányokat közöl
ni és egyidejűleg nemzetközileg 
elismert tudóssá válnia, mindezt 
úgy, hogy soha sem írt le a té
nyéktől, az igazságtól eltérő meg
állapításokat.

A szocialista rendszer időszaká
ban közölt írásaiban legfontosabb 
megállapítása az volt, hogy Ma
gyarországon az ateista propagan
dával erősített szekularizációs fo
lyamatok ellenére meglepően ma
gas maradt (a mélyponton, 1978- 
ban is 40 százalékot ért el) a ma
gukat vallásosnak mondó felnőt
tek aránya, és — ami még vá
ratlanabb volt — 1979-től lassan 
növekedni kezdett ez az arány. Rá
mutatott arra is, hogy a magukat 
vallásosaknak mondók összetételé
ben lényeges változás ment vég
be: míg korábban elsősorban az 
idős, falusi, alacsony iskolai vég
zettségű nők voltak vallásosak, az 
1980-as években éppen a koráb
ban legkevésbé vallásos rétegben, 
a magas iskolai végzettségű váro
si fiatalok közt nőtt meg a vallá
sosság. Ez egyértelműen jelezte, 
hogy a magyar szocialista társa
dalom mélyében a politikai veze
tés által tervezett és a világszer
te várt fejleményekkel ellentétes 
tendenciák indultak el.

Ebben a könyvben, immár a 
rendszerváltozás után Tomka 
Miklós e hosszú távú tendencia 
mellett egy másik tényt hangsú
lyoz ki és ezzel bizonyos értelem
ben ismét ellentmond az uralkodó 
nézeteknek. 1991 közepére a ma
gukat vallásosnak mondók aránya 
megközelítette ugyan a 70 száza
lékot, de ezen belül a magukat 
„az egyház tanítása szerint” val
lásosként definiálók aránya csu
pán 16 százalék, a többi „a maga 
módján” vallásos. Számos más kér
désre adott válaszok (Isten léte, 
Jézus feltámadása, vasárnapi 
templomlátogatás) alapján is alá
támasztja azt a következtetését, 
hogy a mai magyar társadalom
nak csupán a kisebbsége tekint
hető legalább „átlagosan egyhá- 
ziasnak” . Ennél is kisebb, csupán 
2—3 százalék az a „keresztény  
mag”, amelyet erős személyes el
kötelezettség kapcsol valamelyik 
egyházhoz, részt vesz a vallási kö
zösségekben, felelősséget vállal e 
közösségekért és hitét „személyes 
istenkapcsolattal realizálja” . En
nek az aktív magnak definícióján 
és ezzel összefüggésben a kiterje
désén természetesen lehet vitat
kozni.

Hasonlóképpen meg lehet kér
dőjelezni Tónikának azt az állítá
sát, hogy a római katolikusnak 
kereszteltek körében az átlagnál 
nagyobb a magukat vallásosaknak 
mondók és az „egyház tanítását 
követők” aránya, mert elképzel
hető, hogy a vallásosság és még 
inkább az egyházi tanítások kö
vetése nem pontosan ugyanazt je
lenti a különböző felekezetek tag
jainál.

Igaznak és nagyon megszívle
lendőnek tartom azonban azt a 
következtetést, hogy a tradicioná
lis egyházi értelemben vallásos 
egyháztagok a magyar társada
lomnak csupán kisebbségét alkot
ják, és őket a vallást el nem uta
sítók, az iránt érdeklődők sokkal 
nagyobb tömege veszi körül. Ügy 
is mondhatnánk, hogy a magyar 
társadalom a rendszerváltozáskor 
missziós terület abban az értelem
ben, hogy többsége nyitott az élet 
alapvető kérdéseire adott keresz
tény válaszok iránt, de tévedés 
lenne keresztény társadalomnak 
gondolni.

A IV. fejezetben kifejtett prog
ramban Tomka Miklós tulajdon
képpen arra próbál válaszolni, 
hogy mit kellene a magyar kato
likusoknak tenniük, hogy a 
„missziós terület” jelentette kihí
vásnak meg tudjanak felelni, a 
magyar társadalomnak a vallás 
iránt érdeklődő tömegeit meg 
tudják nyerni.

Gondolatait nem szedte pon
tokba, így az alábbiakban ki
emelt tételei bizonyára nem mu
tatják be azok teljes körét, és va
lószínűleg nem csak az ő elkép
zeléseit, hanem az enyémeket is 
tükrözik.

„Ecclesia semper reformanda” , 
hangsúlyozza Tomka Miklós, és 
ez azt jelenti, hogy nem szabad 
elveszítenie érzékenységét az 
iránt, hogy az emberek minden 
korban milyen kérdésekre várnak 
tőle választ, miben várják az út
mutatását.

Az Evangéliumot mai szemmel 
újra kell olvasni (121. old.). Tehát 
a társadalom mai problémáira 
kell a kereszténység kétezer éves 
tanítása alapján közérthető és ma 
hasznosítható válaszokat megfo
galmaznia. „A  tradicionalizmus a
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magyar katolikus egyház számá
ra halálos lehet” (92. old.).

Ezzel összefügg nem csak a 
társadalmon, hanem az egyházon 
belül is a pluralizmus elfogadása 
és az egyház működésének, veze
tésének demokratizálása. Ennek 
szükségességét szellemes hasonlat
tal támasztja alá: ha a hadvezetés 
központja, vagyis az egyházi ve
zetés hosszabb időn keresztül, az 
elmúlt évtizedekben egységeit sem 
megvédeni, sem ellátni nem volt 
képes, akkor jól tette, hogy azo
kat önállósította. Az önállósághoz, 
a partizánélethez szokott kis egy
ségek, közösségek körében azon
ban a rendszerváltozás után ne
héz már a régi fegyelmet és egy
séget helyreállítani.

Ezzel kapcsolatban szükségkép
pen csökken a papok és nő a 
„nem papok” szerepe az egyház
ban. Az I. fejezetben bemutatja, 
hogy 1950-től 1989-ig kétharma
dára csökkent a világi papok lét
száma, a szerzeteseké és apácáké 
pedig teljesen összezsugorodott. 
Hozzáteszi, hogy a papság erősen 
elöregedett: 1984-ben a 2527 ak
tív szolgálatban álló egyházmegyei 
papok 38 százaléka 60 évesnél 
idősebb volt. Magyarországon 
1988-ban ötször-tízszer annyi ka
tolikus jutott egy lelkipásztori 
munkatársra (papra, férfi és női 
szerzetesre, főállású diakónusra, 
hitoktatóra), mint a példaképpen 
idézett nyugat-európai országok
ban. Ebből következik, hogy a 
katolikus egyháznak, ha fenn 
akarja tartani szolgálatának volu
menét, sőt a megnövekedett ér
deklődést is megpróbálja kielégí
teni, egyre nagyobb mértékben  
kell nem papokra támaszkodnia. 
Tomka Miklós azonban a száraz 
tényeken túlmenően kifej zésre 
juttatja elvi idegenkedését is a 
klerikalizmus maradványaival, az 
„első-” és „másodrendű” keresz
tényekre való felosztással szem
ben.

Újra és újra felmerül Tomka 
fejtegetéseiben a kisebb vallásos 
közösségek fontossága. Ezekben a 
közösségi tagok között személyes, 
baráti kapcsolatok alakulnak ki. 
A közösségbe nem ágyazott hit
oktatást például energiapocséko- 
lásnak tekinti, sőt önbecsapásnak, 
mert azt a hitet keltheti bennünk, 
hogy „kipipáltunk” egy feladatot.

Szinte szenvedélyesen szól több 
helyütt is az egység szükségessé
géről. Ezt azonban nem úgy érti, 
hogy minden katolikusnak — 
vagy minden kereszténynek — 
pontosan ugyanazokat a tételeket 
kell elfogadnia, egyformán kell 
gondolkoznia, hanem ez ellenke
zőleg azt jelenti, hogy a másként 
gondolkodók jószándékát elismer
jük. Az intoleranciával szembeni 
kritikája egészen különösen éles, 
érdemes idézni: „A  fundamenta

lista kizárólagosság, a kiválasz
tottság és az elittudat talajáról 
nehéz, talán lehetetlen a másik 
ember másságának és ezzel egy
idejűleg jó  szándékának elfoga
dása. A merev sémákban gondol
kodók számára — legalábbis elvi 
súlyú kérdésekben — a másság
nak csak két forrása lehet: az in
tellektuális vagy az erkölcsi de
fektus, azaz a butaság, vagy az 
erkölcsi lazaság és bűn. Az ilyen 
nyakas fanatizmus vak a valóság
gal szemben. Képviselője csak ön
magát fogadja el, a másik auto
nómiáját már nem — s ezt hideg 
szeretetlenséggel tudomására is 
hozza.”  (105. old.)

A véleménykülönbségek elfo
gadása, a bizalom kölcsönös meg
előlegezése lehet csupán a kato
likusok közötti egység alapja.

Tomka Miklós — mint arra a 
könyv címe is utal — a magyar 
katolikusokra és a katolikus egy
házra összpontosítja figyelmét. 
Azt hiszem azonban, hogy már 
ennek a rövid ismertetésnek pro
testáns olvasója is felismeri: „ez  
a könyv rólunk is szól” . Kétség
telenül vannak különbségek a 
magyar katolicizmus és protes-

Ismételten kérem
lelkésztestvéreimet: a pszichés za
varokkal küszködök megfelelő hely
re irányításában legyenek meggon
doltak és reálisak! Tájékozódjanak 
arról, hogy (viszonylag) közel, hol 
van SZTK-ideggondozó, telefonos 
lelkisegély vagy bármi hasonló szol
gálat, illetve orvosok, pszichológu
sok hol, mikor látnak el ilyen jel
legű bajokat, s oda küldjék az ille
tőket, akiknek szakellátás kell. Ott, 
ha szükséges, majd megállapítják, 
hová utalják tovább a pácienst. 
Ilyen (vagy bármi más) diagnózis
ra, döntésre én jogosulatlan vagyok, 
büntethetőség terhe mellett. Fölös
leges közvetítő állomásként ne ik
tassanak be engem. De különben is 
teljességgel képtelen lennék egy- 
szál magam, amúgy is fennálló túl
terheltségem mellett, a főváros, sőt 
az ország bármely pontjáról hoz
zám irányítottakat ellátni, ügyüket 
véleményezni. Ne válasszák azt az 
„egyszerű” megoldást, hogy megad
ják címemet és telefonszámomat, 
amivel az illetőt gyakorlatilag fel
biztatják, engem pedig mintegy 
kényszerhelyzetbe hoznak. Sok 
igény kezdődik azzal, hogy „csak” , 
de szakemberek a megmondhatói, 
hogy csak egy ilyen „csak”-kal 
mennyi probléma lehet, s igen 
gyakran lesz belőle „nemcsak” , sőt... 
Ne feledjük, hogy neurotikusok, 
szociopátiások, pszichopaták stb. 
sokszor egészen irreális igényekkel 
és elvárásokkal jönnek, néha nagy
jelenetig és zsarolásig menően, ami
nek a lelkész ideális tárgya. (Na
gyon kemény tapasztalatok alapján 
beszélek!)

Számos esetben szociális és anya
gi problémák vannak előtérben, s

tantizmus, azon belül is az evan- 
gélikusság közt. Csupán a legké
zenfekvőbbekre utalok itt: sokkal 
kevesebben vagyunk, minden 
probléma kisebb volumenű, ezért 
talán könnyebben kezelhető. Ná
lunk a lelkészek nincsenek cöli
bátusra kötelezve, ezzel a lelkész
utánpótlás egyik feltehetően lé
nyeges akadálya nem létezik. A 
nők lelkésszé avatását is nagyon 
fontos előnyös adottságnak tekin
tem az Evangélikus Egyházban. 
Kevésbé centralizált és hierarchi
kus az egyházszervezetünk, fő
képpen nincs olyan egyházfőnk, 
mint a római pápa. Mind e kü
lönbségek dacára a legtöbb mély 
problémánk nagyon hasonló és az 
elmúlt évtizedekben megfigyelt és 
jelenleg is látható tendenciák 
szinte azonosak.

Ezért messzemenően ajánlható 
Tomka Miklós könyvének gondos 
áttanulmányozása, a felvezetett 
problémákon való alapos elgon- 
dolkozás, sőt azoknak egyházi kö
rökben való megvitatása, addig 
is, amíg a remélhetőleg nem na
gyon távoli jövőben világot lát 
egy hasonló könyv a magyaror
szági evangélikusságról.

nem a pszichés elem. És ha ott 
helyben valamicske emberi mellé
állást tapasztal a panaszos, mind
járt enyhülhetnek pl. öngyilkossági 
gondolatai. S ha más felekezetűvel 
van dolgunk, akkor indokolt saját 
papjához irányítanunk. Az ökume
nikus összehangolás is sokat segít
het, főleg ahol szakszerű, jól szer
vezett team. van. Budapesten ilyen 
a családsegítő, pszichoterápiás-szo
ciális „Híd” szolgálat (tel. 1290-804) 
és a Nyitott Kapu Gyermeklélekta
ni Állomás (VIII. Kállai Éva u. 9— 
13., tel.: 1344—564), ahol azonban 
huszonévesekkel is foglalkozunk. 
Ebben az a jó, hogy gondosan van 
összeválogatva a csapat: gyermek- 
elmegyógyászok, pszichológusok, szo
ciális gondozók, gyógypedagógusok, 
lélektanilag is képzett lelkészek stb. 
Mikor melyikünkre van szükség, s 
ha „gubanc” van, összedugjuk a fe
jünket, hogy okosabbak legyünk. 
Pszichoszomatikus problémákban 
specialista belgyógyász is van kö
zöttünk. Itt viszont nincs kellően 
kihasználva az apparátus! (Mintha 
nem volna rengeteg pszichés nyo
morúság...)

Elnézést kérek, hogy némi „pa
nasznapot” is tartottam — mentsé
gemre szolgál talán, hogy kérdéses 
dolgokat jobb tisztázni. Ha jól szét
nézünk és tájékozódunk, akkor a 
meglévő — bizony szerény — lehe
tőségeket jobban tudjuk kihasznál
ni. Adja Isten, hogy sikerüljön.

Köszönöm azt a türelmet, amit 
— meglehet — soraim elolvasása 
igényelt.

Bodrog Miklós

(Ezzel ezt az ügyet a Lelkipásztor 
szerkesztősége a maga részéről le
zártnak tekinti. — Szerk.)
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THIERING ETELKA tanárnő:

Iskola ? Egyházi iskola !

Boldogító öröm, szívet melen
gető érzés számomra egyházi is
kolákról, a keresztyén hit alapján 
újrainduló oktatási intézmények
ről hallani és olvasni újra és új
ra. Akkor is, ha a kezdetben mér
hetetlen öröm, amit az újraindí
tás lehetősége okozott, ország
szerte aggódást is jelent, hogyan 
is tovább. A miniket körülvevő 
társadalom is ellentmondásos vé
leményeket juttat kifejezésre az 
elvárások tekintetében. Ez a je
lenség természetes, hiszen mindig 
könnyebb elképzelni valamit, 
mint a mindennapok fáradságos, 
újrakezdő-folytató munkáját vé
gezni, különösen ha a folytonos
ság csaknem 40 évre megszakadt.

A protestáns egyházak számá
ra mindig is fontos volt az ok
tatás, nevelés. Elődeink sokat ál
doztak az iskolákért, hiszen tud
ták, hogy jövőjüket építik. Az év
százados hagyományokkal rendel
kező alap-, közép- és felsőfokú 
iskolák eredményes munkáját mi 
sem bizonyítja jobban, mint hogv 
több évtizedes kényszerű szünet 
ellenére is tovább éltek a hagyo
mányok, soha sem szűnt meg a 
keresztyén alapokon álló iskola 
iránti igény.

De vajon elegendő-e a régi ha
gyományok egyszerű újraéleszté
se, az örök emberi és isteni ér
tékeknek a középpontba helye
zése? Tudatában kell lennünk, 
hogy a környező világ — nem
csak Európában, hanem az egész 
világon — egyre szekularizáltabb, 
világszerte még igen sok konflik
tushelyzetet kell megoldani. Ha
zánkban két generáció nőtt fel az 
általános és a keresztyén erkölcs 
ismerete nélkül. Mind nehezebb 
megszólítani az embereket. A hi
telét vesztett pedagógia nagyon 
nehezen tud pozitív értékeket át
adni. Azt hiszem, ez alól az újjá
alakuló egyházi iskolák sem ki
vételek, hiszen sok szülő és gye
rek nem ismeri közelebbről az 
egyházakat, és az egyházi isko
láktól a magas szintű tudás meg
szerzését kívánják, de a keresz
tyén eszmék és életvitel közvetí
tését már nem tartják szükséges
nek. Társadalmunkban gyakran 
kapnak nyilvánosságot az ilyen 
vélemények.

Az utóbbi évek során sokszor 
gondolkoztam azon, hogy milyen 
legyen, milyennek kell(ene) len
nie az evangélikus iskolának. 
Nyilvánvaló, hogy valamilyen el
érendő cél él elképzeléseimben. 
Tudom, hogy a megvalósítás útja 
igen hosszadalmas és göröngyös.

Mindig újabb és újabb kihívások
kal kell szembenéznünk az élet 
minden területén, ez viszont a 
mindenkori iskolában is érezteti 
hatását.

Eredményes nevelői és szakta
nári munkát csak úgy tudok el
képzelni bármilyen iskolatípus
ban, ha a nevelőtestület egésze 
összehangoltan, azonos elveken 
nyugvó, becsületes munkát végez. 
Mindez fokozottan érvényes az 
egyházi, ezen belül az evangélikus 
iskolára, ahol a lutheri esz
méknek kell az eszmei alapot 
alkotniuk. A tanárok külön-külön 
és együttesen igyekezzenek ké
pességeik-, egyéniségük-, lelkiis
meretük szerint a lehető legtöb
bet nyújtani, legyenek szakmai
lag kiválóan felkészültek, tudják 
átadni tudásukat az általuk ta
nított korosztályoknak. A tanár 
elsősorban egyéniségével, emberi 
tartásával, tevékeny egyházszere- 
tetével adjon követendő példát.

Igazi egyházi, evangélikus lég
kört azt hiszem csak az a tanári 
kar tud létrehozni, amely több
ségében evangélikus tanárokból 
áll. Ez az összetétel hosszú időre 
bizonyára csak vágyálom marad.

Minden iskola elsősorban ne
veljen, különösen az evangélikus 
iskola. A nagy erkölcsi nihiliz
mus és zűrzavar miatt erre van 
leginkább szüksége diáknak-fel- 
nőttnek egyaránt. De azt sem 
szabad elfelejtenünk, hogy akik
nek hivatása és tisztje napjaink
ban a nevelés lehetősége, maguk 
is sokszor szorulnak rá mások jó 
példájára.

A teljesség igénye nélkül fel
sorolok olyan célokat, amelyek 
megvalósítására az evangélikus 
iskolának feltétlenül törekednie 
kell. Igyekezzen a hit-tudomány- 
keresztyén erkölcs egységét meg
valósítani. Álljon biblikus alapo
kon, Jézust állítsa a középpontba, 
közvetítse a lutheri hagyományo
kat, ismertesse a magyar és az 
egyetemes egyháztörténetet, ad
jon a mindennapi életben követ
hető példaképet, emberi tartást. 
Követhető életvitelként igyekez
zen közel hozni a tanulókhoz a 
keresztyénségen alapuló életvitelt, 
a diákok családjával és a min
denkori gyülekezetekkel együtt. 
Neveljen hazaszeretetre, nyitott
ságra, toleranciára, igyekezzen ki
alakítani a megalapozott véle
mény képviselésének, valamint a 
mások véleményére való odafi
gyelés igényét és képességét. Ül
tesse el a diákokban a család, a 
gyülekezet, a társadalom, a haza, 
az emberiség, az egész teremtett

világ iránt érzett felelősséget. 
Képviselje azt az evangélikus, 
lutheri légkört, ami a gyülekeze
tekből jött és az azt nem ismerő 
diákok számára egyaránt képes 
újat, követendőt adni.

Minél több evangélikus fiatalt 
tudjon befogadni falai közé, egy
re több felvételi lehetőséget 
nyújtva nem csak a legtehetsé
gesebbek számára, hiszen most 
már van és reménységünk szerint 
idővel lesz több evangélikus is
kolánk országszerte. Egyházunk
hoz hű, érte tevékeny munkára 
kész és képes sok-sok jövendő 
egyháztagra van szükségünk, ha 
egyházunk távolabbi jövőjére 
gondolunk.

A diákoktól képességük szerint 
kell követelni, komoly és rend
szeres, felelősségteljes munkára 
kell őket szoktatni. A tanárok 
adjanak ehhez maximális segítsé
get, irányítást és mindenben jó 
példát.

Tanár és diák úgy végezze 
munkáját, hogy csak közös mun
kával lehet eredményt elérni. Eh
hez viszont létszükséglet a csalá
di ház, a küldő gyülekezet igazi 
segítő háttere.

Az egyházi iskolák újraindítá
sának lázában nem szabad elfe
lejteni, hogy számban és száza
lékban sokkal több nem egyházi 
iskola fog működni, az ott folyó 
munka lesz országszerte megha
tározó társadalmunk számára. 
Fontos szerep hárul a „világi” 
oktatási intézményekben dolgozó 
igen kis számú keresztyén vagy 
a keresztyénséggel „szimpatizáló” 
pedagógusra. A fent említettek 
miatt rájuk is nagy szükség van 
az adott helyeken.

Számomra mindig is közeli (bár 
az elérhetetlenségbe vesző) élmény 
volt gyerekkorom óta a régi 
evangélikus iskolákról tudni. 
Édesapám a Fasorba, édesanyám 
és ikertestvére a Deák téri gim
náziumba járt. Tőlük évtizedeken 
keresztül hallottam a két gimná
zium mindennapi életéről. Abszo
lút kézzelfoghatóan éreztem az 
immár nagyszülő korba lépett 
volt diákok iskolájukhoz, taná
raikhoz, egyházunkhoz kötődését, 
jóval túl az immár 50 éves érett
ségi találkozón is. Néhány volt 
tanárt személyesen is megismer
hettem. Többször vettem részt 
rendezvényeken. Néhány alka
lommal a Deák téri orgona mel
lett is szolgálhattam megemléke- 
ző-háladó istentiszteleten, 50 éves 
érettségi találkozók istentisztele
tein. Welter Jenő énektanárom 
volt a gimnáziumban 1959—1963 
között. A Deák téren pedig a
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Lutheránia énekkar 1963 óta tag
jaként, valamint évtizedek óta 
sokat helyettesítő Deák téri kán
torként sokszor voltam vele 
együtt, baráti beszélgetéseken is. 
Rajta keresztül is éreztem azt a 
hihetetlen kötőerőt, amit egy 
egyházi iskola tud létrehozni. 
Nem tudtam elképzelni, hogy 
mindaz ilyen hamar megvalósul
hat, amit Jenő bácsi a Fasor új
raindulásával kapcsolatban olyan 
bizton remélt és előrelátott. Egé
szen közelről láthattam, hogy 
külföldön és belföldön élő Fasori 
és Deák téri öreg diákok milyen 
lelkesen, felelősségteljesen segí
tették a Fasori Gimnázium újra
indítását. A „Deák téri lányok”

több évtizedes példamutató össze
tartását még közelebbről érez
hettem.

Az is maradandó élmény volt 
számomra, hogy Szokolay Sán
dornak a Fasori Evangélikus 
Gimnázium újraindulására írt 
vegyeskari művének első alt szó
lampróbáját én tarthattam meg
1989. májusának legelején. Cso
dálatos érzés volt, hogy már tény
leg olyan közeli a 37 év utáni el
ső tanévnyitó.

Most, amikor társadalmunkban 
mindenki jóformán mindent kri
tizál, hangosan hirdetve a maga 
igazát, csendes és elmélyült, kö
vetkezetes munkával kell újra

alakítani evangélikus egyházunk 
iskoláinak mindennapjait, min
denkor felhasználva a már meg
szerzett tapasztalatokat. Az évti
zedekkel ezelőtti társadalomhoz 
képest ugyancsak megváltozott 
körülményekhez igazodva, a múlt 
(a tegnap) értékes hagyományait 
a jelen (a ma) átgondolt útkere
sésével kiegészítve kell törekedni 
a jövő (a holnap) minél nemesebb 
céljai felé. Magunknak, társa
dalmunknak és egyházunknak 
neveljük fiataljainkat. Napról 
napra valami pozitívat, valami 
többletet kell letennünk a teg
naphoz képest. Ezáltal társadal
munk és hazánk is gazdagodik.

(Folytatás a 188. oldalról)

mint 15 tagot számlál (pl. bibliaóra, presbiteri gyű
lések, énekkar). Leginkább kiscsoportban válik a 
gyülekezet igazi közösséggé, hiszen itt van lehetőség 
mélyebb szinten megismerkedni, párbeszédet folytat
ni, itt otthonosabb a légkör. Magam tapasztaltam a 
kiscsoport beépülési hatékonyságát, hisz úgy lettem 
gyülekezeti tag, hogy osztálytársam meghívott az 
énekkarba, ahol rögtön barátokat találtam. Egy ének
kar egyébként kitűnő „bejárati pont” új tagoknak. 
Olyan fontos a kiscsoportok szerepe, hogy a CGI sze
rint aki nem tagja egyiknek-másiknak, előbb-utóbb 
elmarad a gyülekezettől.

A homogenitás elve működik a sikeres kiscsopor
tokban. A tagok legjobban érzik magukat olyan cso
portban, ahol hozzájuk hasonló emberek vannak. 
Azért kellenek különböző csoportok, különböző kor
osztályoknak, érdeklődési köröknek. Hagyományos az 
ifjúsági csoport, de lehet ezen kívül nyugdíjas klub, 
férfiak bibliaórája, új házasok csoportja (Dabason 
bevált egy 6 hetes sorozat), új szülők, gyászolók, fia
tal felnőttek csoportja. Nem elegek a régi kiscsopor
tok, mindig újakat kell indítani, hisz kb. 2 éves kor 
után a legtöbb csoport bezárul, nehezen fogad be új 
tagokat. Az új tagok gyakran nem érzik jól magukat 
a régiek között. Fontos, hogy a szervezett részen kí
vül legyen laza beszélgetési idő, esetleg ennivalóval. 
Jó, ha időnként kirándul a csoport. Ne feltét
lenül a lelkész legyen mindig a vezető! Lehet a po
tenciális tagoknak házi bibliaórát szervezni (szíveseb
ben mennek házhoz, mint gyülekezethez, inkább be
szélgetésből, mint előadásból álljon).

ÖSSZEFOGLALÁS
Ebben a rendelkezésemre álló rövid időben több 

dolgot szerettem volna elmondani nektek: először az 
egyház megújulása szükségességét, ennek bibliai alap
ját és aztán azt, hogy mi akadályozza ezt a megúju
lást. Aztán rátértem a vízió fontosságára, ami a meg
újulás feltétele. Előadásom második részében azt kí
vántam elmondani, milyen praktikus lépéseket tehe
tünk ahhoz, hogy új tagokat vonzzunk és megtart
sunk. A vízió, barátság, evangelizálás és kiscsopor
tok fontos szerepét akartam hangsúlyozni.

Az eddig elmondottakról gondolhatjátok, hogy ezt 
mind megvalósítani óriási, emberfeletti feladat. Való
ban az, azért kell Isten erejét imádsággal igénybe ven
ni. Istennel minden lehetséges, még a legoptimistább 
missziói álmok is! A növekedés folyamata nem csak 
nehéz (hisz könnyebb fogyni, mint nőni!), hanem las
sú is. A legtöbb gyülekezet, amelyik szándékosan 
gyarapodni akar és ehhez lépéseket tesz, talán csak 
2—3 év múlva lát számbeli növekedést. A lelkész ve
zetheti, segítheti ezt a folyamatot, ha akarja gyara
pítani gyülekezetét, képzi magát, imádkozik megúju
lásáért, prédikál és ír róla, és bevon gyülekezeti ta
gokat a munkába (pl. missziói bizottságot indít, 
amely missziói nyilatkozatot ír és rövid és hosszú tá
vú célokat tervez. A növekedés „vajúdása”  közben 
bízhatunk Jézus ígéretében, hogy nem csak küld min
ket misszióra, hanem velünk is lesz a világ végez
téig!

Csontos Virginia evangélikus lelkész, 
református lelkipásztor felesége,

Dabas



V Á L A S Z

Több oka is lehet annak, hogy teológus nem szólalt 
meg eddig az immár fél éve tartó Politikai teológia 
vitában. (E. Élet 1991. dec. 1. — Lukáts Miklós: Ev. 
Élet 1991. Karácsony — Lelkipásztor 1992/2. — Lu
káts Miklós: Lelkipásztor 1992/4.)

1. A vita inkább politikai, egyházpolitikai jellegű,
komoly teológus távol tartja magát tőle. __

2. Mégiscsak él a félelem, bármennyire irreálisnak 
tartjuk is, jobb részt nem venni egy vitában, amely
ben kormányférfiú a partner.

3. Sajnos, általános tünet a dialóguskészség csök
kenése, egyfajta érdektelenség. ,

Mindhárom tényező szerepet játszhat, így, élve a 
szakfolyóirat adta lehetőséggel, magam kísérlem meg 
meggyőzni L u k á ts M ik ló s t  a vita kérdéseiben. Nem 
udvariasságból, nem is jóindulata megnyeréséért 
írom, nincs kétségem szándékai, meggyőződése tisz
tességét tekintve. De a legjobb meggyőződés, rokon
szenves hit sem jelenthet érvet egy vitában. Egy kor
szak után, amiben egy világnézethez tartozás minő
sített, különösen nehezen viselhető el a világnézetből 
levont „következtetés” . Óvatosságra kell intsen, ha 
magunk is ezt a világnézetet valljuk és természet
szerűleg hajiunk arra, hogy igaznak tartsuk azt, amit 
érzünk.

Ahogy lenni szokott, elég távol kerültünk az ere
deti vitától, új témák kerültek elő és Lukáts Miklós 
ák tu álp olitik a i sík ra  is te r e lte  a d ia lóg u st.

Magam az eredeti cikkben egy jelenség ellen emel
tem szót. Amikor politikusok, törekvéseiket erősíten
dő, keresztyén frazeológiát, bibliai idézeteket alkal
maznak. Ezt neveztem mintegy idézőjelben politika 
teológiának, hiszen valójában egyházi mezbe öltöz
tetett politikáról van szó. Sem ekkor, sem később 
nem kevertem össze állam és egyház, igazságszolgál- 
tatás és irgalom, jog és hitvallás kompetenciáját.

L u k á ts M ik ló s  azt írja, hogy nem akarok vissza
térni a hivő embereket és ezen belül főleg a hiv 
politikusokat napjainkban leginkább foglalkoztató 
kérdéshez; hol a határa a régi bűnök törvényes szá
monkérésének és a keresztyén bűnbocsánatnak? — 
Ezek után következik az, ami a vita egy szakaszában, 
ha a partner világnézeti alapon, érvek nélkül hada
kozik, csaknem törvényszerű, nevezetesen az inszi- 
nuálás és a másik mondanivalójának elferdítése. Idé- 
zem: „ E l in té z h e tő -e  a p r o b lé m a  azzal, m in t  a h o g ya n  
a zt F r e n k l R ó b e r t  e r e d e ti  c ik k é b e n  írja , h o g y  b esú 
g ó k n a k , g y ilk o s o k n a k , h a za á ru lók n a k  a k e r e s z ty é n s é g  
n e v é b e n  fe lo ld o z á st  a d u n k , v a g y  sz ü k sé g  v a n  az 
iga zsá gszolg á lta tá s b író i ú tjá ra  i s ? ”  — 1991. decem
ber 1-jén az Evangélikus Életben írt cikkem nem 
erről szól. Döntse el L u k á ts  M ik ló s , hogy n e m  é r te tte  
m e g  írásomat, melynek rövid sommáját most meg
ismételtem, v a g y  n e m  akarta m e g é r ten i .

„Igazság, igazságtétel, csapdák” — címen fejtet
tem ki társadalmi-politikai összefüggésben vélemé
nyemet a Magyar Hírlap 1992. január 17-i számában, 
a Lukáts Miklóst olyannyira foglalkoztató problémá
ról. Nem tudom egyébként, hogy a hivő embereket

Ezzel az írással a vitát itt a Lelkipásztorban 
lezárjuk. Természetesen más módon folyhat to
vább. Mivel két tiszteletre méltó személyiség 
között folyt a nézeteket ütköztető párbeszéd, 
tisztelt olvasóink tanulsággal kísérhették eddig 
is figyelemmel a discussiót és vitakultúrát ta
nulhattunk valamennyien. — Szerk.

és köztük a hivő politikusokat valóban ez foglalkoz
tak a-e napjainkban leginkább. (Ez is a múlt öröksége; 
nyilatkozunk mások nevében, anélkül, hogy valóban 
felhatalmaztak volna erre, vagy legalább támpontunk 
lenne ehhez. Ahelyett, hogy úgy fogalmaznánk: „vé
leményem szerint. . . ” ) — Nos, én igen lényegesnek 
tartom az igazságtétel problémakörét, ezt említet 
cikkem bizonyítja is. Az Evangélikus Életben és a 
Lelkipásztorban azonban közvetlenül nem erről ír
tam, a „politikai teológia” jelenség kapcsán elemeztem 
ezt a témát. A cikkben említett példában igazságomat 
L u k á ts  M ik ló s  is elismerte.

Vitapartnerem elmagyarázza, miről kellett volna 
írnom egy lelkészi szakfolyóiratban, csakhát én erről 
egyrészt az Evangélikus Életben — ami az egyházi 
változásokat illeti —, másrészt a Magyar Hírlapban 
írtam. A Lelkipásztorban már az ő cikkére illik vá
laszolnom.

A vitában — ez úgy érzem mindkettőnkre igaz —, 
kerülni szeretnénk a személyeskedést. Ezért is súlyos, 
hogy L u k á ts  M ik ló s  mindkét eddigi cikkében érvek 
helyett, érvek nélkül, egyszerűen negatívan minősíti 
álláspontomat. Természetesen ez szíve joga.

Kétségkívül nekem egyszerűbb a helyzetem, mert 
egyrészt nincs prekoncepcióm, másrészt támaszkod- 
hatom korábbi munkásságomra és — az újabban még 
határozottabban felvetett kérdésekben — hozzáértők 
álláspontjára.

El kell ismernem, hogy L u k á ts  M ik ló s  felemelt fej
jel, korrektül képviseli azt, aminek a létezését én 
kritikusan felvetettem, ily módon megerősítve, hogy 
ez a jelenség sokkal alapvetőbb, mélyebb, mint hit
tem volna. Még világosabban: én a politikai teológia 
kirívó példáit említettem, eszembe nem jutott a Lu
káts Miklós-féle kulturált képviselete ennek a ma
gatartásnak.

Nemcsak a hivő politikusnak, minden hivő ember
nek a dilemmája a hogyan éljek, hogyan foglaljak 
állást különböző szituációkban stb.? L u k á ts M ik ló s  
érthetően ma a hivő politikus dilemmájával küszkö
dik. De el kell hinnie, hogy a hivő mérnök, bányász, 
vállalkozó, kereskedő. . .  számára hasonló a gond. És 
ahogy nincs hivő műszaki tudomány, hivő bányá
szat, hivő vállalkozás, hivő kereskedés. . .  úgy nincs 
hivő politika sem. Minél előbb fogadja ezt el L u k á ts  
M ik ló s , annál jobb politikus lesz. Megértem, hogy 
örülne a „hivő politikának” , jó lelkiismerettel tobo
rozná a híveket a zászló alá, de ilyen út nincsen. — 
Természetesen a hitbeli meggyőződés motiválja az 
ember döntését, politikai lépéseit is. De ez személyes 
ügy és nem jelent érvet mások számára. Az is igaz, 
hogy minden kérdésben létezhet több „tisztességes” 
álláspont. A tisztesség etikai fogalom, foglalkozás
etikai értelemben — így használtam — azt jelenti, 
hogy legjobb tudomásom szerint látom el feladato
mat. Ez nem a hivők privilégiuma, de a hívők köte
lessége. — Hasonló a helyzet abortusz ügyben. Más 
az, amit magamra nézve kötelezőnek tartok hitből, és 
más lehet a véleményem az időszerű jogi szabályo
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zást tekintve. Nincs „hivő” abortusztörvény, csak kü
lönböző színvonalú jogi szabályozás, ami több — 
etikai szempontból tisztességes — felfogás egyezteté
séből alakul ki. — Híveknek, gyülekezeteknek, egy
háznak érzékenynek kell lennie a társadalom gond
jaira, részt kell vállalniok a terhekben.

Megpróbáltam nem kitérni Lu k á ts  M ik ló s  konkrét 
gondolatai elől, bár — megértve személyes problé
máját: mit jelent keresztyén módon politizálni? —, 
úgy vélem, megismétli azok történelmi tévedését, 
akik politikában, tudományban, oktatásban. . .  — a 
horizontális és a vertikális síkot, az evilági létet és 
Isten országát elegyítették, a hit talaján állva akartak 
válaszolni a tudás kompetenciájába tartozó kérdé
sekre.

A Lelkipásztor 1992/4. számában, amelyben Lukáts 
Miklós írása megjelent, olvasható if j . d r . F a b in y i  T i
b or  kiváló dolgozata: „Luther üzenete a ma egyhá
zának” — 5. pontjában ezt írja: „ M a  ú jra  a k tu a litá st  
n y e r  az ö tö d ik  á ltalam  k ie m e lt  lu th er i g o n d o la t, a 
k ettő s  b iro d a lo m ró l sz ó ló  tan ítás. A z  e g y h á z  a v ilá g 
ban m ű k ö d ő  in té z m é n y , s m in t i ly e t , m in d ig  is k ísér 
te tte  a vilá g . A  n a g yk o n sta n tin u sz i k e r e s z té n y s é g r e  
a p olitik a  é s  a te o ló g ia  ö ssz e fo n ó d á sa  v o l t  je l le m z ő . 
L u th e r  a p olitik a i és  a teo ló g ia i s z e m p o n to k  ö s sz e k e 
v e r é s é n e k  v e s z é ly é r e  tu d a to sa n  fe lh ív ta  a f ig y e lm e t .  
M a , a m ik o r  id eh a za  a k e r e s z té n y s é g  az ü ld ö z ö tt  e g y 
h á zból sz in te  é s z r e v é t le n ü l is m é t  u ra lk o d ó  e g yh á zzá  
v á lik , ism é t é le tb e v á g ó , h o g y  ú jra  f ig y e l jü n k  L u th e r  
ta n ítá sá r a . .

Majd Dóka Zoltánt idézi: „ A  k é t fé le  k ü ld e té s  azt 
je le n ti, h o g y  az állam  és  az e g y h á z  k ö z ö tt  n in cs e le v e  
e llen té t , ső t sa já t k ü ld e té sü k  határain  b elü l m a ra d 
va , e g y m á s  ja v á ra  v a n n a k . A z  á lla m  azáltal, h o g y  
b iz to sítja  a le lk iism er e ti és  v a llá ssza b a d sá g ot, az 
e g y h á z  p ed ig  ú g y , h o g y  az e v a n g é liu m  álta l h itre  
ju to tt  tagjai e g y ú tta l jó  á lla m p olg á rok  i s . . . ”

Ismét Fabinyi: „ . . . N e m  le h e t  e lé g g é  aláh ú zn i, 
h o g y  M a g y a r o r sz á g o n  itt  é s  m o s t  m e n n y ir e  fo n to s  
ez  az ü z en e t . S o k  k a to lik u s te s tv é r ü n k  a p á p a  lá toga 
tás k a p csá n  h a zá n k ba n  a R e g n u m  M a ria n u m  v issza 
állítását sz e r e tn é  látn i és  so k a n  az ú n . K e r e s z t é n y  
E u ró p á h o z  v a ló  fe lzá rk ó z á su k b a n  lá tjá k  n é p ü n k  
tálpraállásánák és  fe j lő d é s é n e k  k u lcsát.

R e fo r m á tu s  te s tv é r e in k  k ö zü l p ed ig  so k a n  fe le k e 
z e tű k r e , m in t a » -m a gya r v a llá s« -r a  b ü s zk é k . E z e k b e n  
a so k s zo r  v o n z ó  é s  csá b ító  id eo ló g iá k b a n  ú jra  fe lb u k 
k an  a th eo ló g ia  n a tu rá lis k ís é r te te  . . . ”

If j .  dr. F a b in y i T ib o r  és D ó k a  Z o ltá n  gondolatai
hoz semmit nem szükséges hozzátennem, csak remél
hetem, hogy segítenek meggyőzni L u k á ts  M ik ló s t .

Mint politikussal nincs vitám L u k á ts  M ik ló ssa l, 
egészen pontosan: ő vitatkozik velem. T isz te le tb e n  
ta r to m  v é le m é n y é t ,  a k k o r  is , ha n e m  é r te k  v e le  
e g y e t . Elismerem, hiszen negyven év keserű tapasz
talata is megmutatta: nehéz világnézeti alapon jól 
politizálni. Olykor még a tolerancia minimumát is 
nehéz nyújtani.

Világosabbá tehető L u k á ts  M ik ló s  dilemmája, ha 
idézzük pártja elnökének egy idevágó rádiónyilat
kozatát:

„Kérdés: Vajon mennyire illik bele ebbe a kor
mányprogramba a kijelentése: nem szabad hagyni, 
hogy a keresztényeket kihagyják, kiszorítsák a poli
tikából. Azon gondolkodtam, hogy vajon ki akarja 
a Kereszténydemokrata Néppártot, egyáltalán a ke
resztényeket ma Magyarországon kiszorítani a poli
tikából?

Válasz: S. L.: E se tle g  m a g u k  a k eresztények. Is
m e r e te s e k  o ly a n  v é le m é n y e k , a m e ly e k  szerint a ke
resztem/ e m b e r n e k  k ö te le ss é g e  a k ö zéle tb en  váló rész
v é te l , á m  ez t  csa k  m a g á n e m b e r k é n t  teh eti m eg, mert 
u g y e  a p olitik a  az p iszk o s  d o lo g , é s  ha ő  ezt keresz
té n y  je l z ő v e l  te sz i, a k k o r  m a gá t a kereszténységet 
v isz i vá sá rra . É n  ú g y  é r z e m , ez  a fe lfo g á s  alapvetően 
t é v e s ,  bár n a g y o n  so k a n  — k ö z tü k  tek in télyes  embe
r e k  is — v a lljá k . T é v e s  a zért, m e r t  m egfoszta ni egy 
csa p a tot a ttó l, h o g y  e lv b a rá ta iv a l e g y ü tt  végezze 
u g y a n a zt a m u n k á t, n y ilv á n v a ló a n  diszkrimináció, 
h iszen  m á s e lv e k  k ö r é  s z e r v e z ő d v e  leh et csapatban, 
e  k ö rü l az e lv  k ö rü l p ed ig  n e m  le h e t  csapatban, ez 
le h e te tle n  á lla p o t.”  (— 168 óra — IV. 17. sz.)

Surján László már messze van L u k á ts M ik lós tépe- 
lődő gondolataitól, egyszerű csúsztatással intézi el a 
két birodalomról szóló tanítást. „ . . .  mert ugye a po
litika az piszkos dolog. . . ” jegyzi meg, mintha bárki 
is ezzel az „érvvel” vitatná a „hivő politika” kérdé
sét.

Lehetetlen állapot, sőt diszkrimináció — mondja a 
pártelnök —, hogy a kereszténység, mint elv köré 
nem szerveződhet csapat. Ehhez nem kell kommentár, 
hiszen Lukáts Miklós is elismeri, hogy keresztény em
berek rokonszenvezhetnek különböző pártokkal, né
zetekkel (szerencsére már az utca embere is tart ott, 
hogy magukat kereszténynek valló politikusok és pár
tok politikai, szakmai és etikai botlásait nem az egy
házon kérik számon).

Végül már csak egy inszinuációról. L u k á ts M iklós  
első cikkében még csak célzott rá, most már sze
memre is veti, hogy aláírtam a Demokratikus Char
tát. Téves L u k á ts  M ik ló sn a k  az a megállapítása, 
hogy ez pártpolitikai nyilatkozat. Lehet persze ez a 
véleménye. De az aláírók névsora meglehetős cáfo
lata ennek. Ami engem illet, itt is tudok hivatkozni 
egy írásomra: „Aláírásaim története” (Népszabadság, 
1991. évfolyam). E kérdésben mégis közel áll elvi
leg a véleményünk egymáshoz. Bár rám is — és Lu
káts Miklósra is — vonatkozik a keresztény ember 
szabadsága a politika területén — tág határok kö
zött —, mégis egyházi tisztségem kétségkívül befo
lyásol, korlátoz, igyekszem távolságot tartani a napi 
politikától. Hozzáteszem: nem biztos, hogy igazam 
van. Lehet, hogy az a félreértés munkálkodik ben
nem is, ami a múltat jellemezte, hogy ti. az egyházi 
vezetés képviseli az egyházat a politikában. Valójá
ban a püspök, a felügyelő, a lelkész . . .  véleményével 
önmagát képviseli. Az egyház, a gyülekezet. . .  nevé
ben akkor szólhatnak, ha erre felhatalmazásuk van, 
ha ez a hitvallás alapján egyértelmű és szükséges.

Az igazságtétel egyébként nagyon foglalkoztat. Po
zitív értelemben is. Úgy vélem, némely igazságbaj
nokok évtizedes mulasztásaikat óhajtják post festa 
behozni. Dóka Zoltán a Nyílt levélért, ifj. Fasang 
Árpád az Ordass-rehabilitációért vívott harcért, Schu- 
lek Tibor hitvalló magatartásáért (az abortuszt nem
zetgyilkosságnak minősítette 1962-ben, kiállt az er
délyi magyarság ügyéért), nem kért elismerést. De 
ettől a bátor, hitvalló magatartás tény marad. Meg
értem azokat, akik múltbeli, és olykor jelenbeli, tel
jesítményhiányukat pótcselekvéssel akarják kompen
zálni. Az egyházban azonban — és ez valóban tiszt
ségemből adódó felelősségem is — helyre kell állítsuk 
a való értékrendet. Mindenkit munkája, teljesítmé
nye minősít.

Dr. Frenkl Róbert
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SZÉPFALUSI ISTVÁN (Bécs)

Az egyháztanács-tagságról...
Az alábbiakban közölt részlet kivonat Szépfalusi István 1984. pünkösdjén, a svájci magyar protestánsok találkozó
ján, a nyugat-európai egyháztanácsok összetételével kapcsolatban felkérésre készített gondolatébresztő előadásából. 
Ezt az alkalmat használjuk fel a 60 éves Szépfalusi István köszöntésére.

A nyugat-európai magyar gyü
lekezet nyílt, pluralista jellegé
nek biztosítéka a rugalmas lel
kész és a pluralista egyháztanács. 
Nem kell félni az új, most be
kapcsolódó, másként vallásos, ta
lán új egyháziasságot igénylő 
vagy képviselő presbiterektől. 
1956-ban pl. az egyik legaktívabb 
ausztriai tábori gyülekezetünk
ben, az ideiglenes kápolnánkat 
renováló mindenesünk Rákosi- 
korszakbeli „meg”tért párttitkár 
volt, aki később az egyik tenge
rentúli gyülekezetünk egyházfel
ügyelője lett. Kutyából — az egy
házban — igenis lehet szalonna, 
a megtérés evangéliuma életeket 
újít. Aki ezt nem hiszi, lehet más- 
kéntgondolkodó pártonkívüli, de 
semmiképpen sem hivő, egyhá- 
zonbelüli! Viszont az új, érdek
lődő egyháziasságú, pislákoló 
gyertyabél-hitű („hiszek Uram, 
légy segítségül hitetlenségemben ”- 
hitű) egyháztanácstagoknak sem 
kell félniök a néha érthetetlen, 
minduntalan a múltra hivatkozó 
(„nálunk így volt” , stb.) — le
gyenek meggyőződve arról, hogy 
máshol másként volt! — ; esetleg 
számukra érthetetlen (ún. kána- 
áni) nyelvet beszélő, vagy szava
kat használó „régi” presbiterek
től. A zsidókból lett keresztények 
és a hellenizált pogányokból lett 
keresztények feszültségéből plu
ralista egység lett az ősegyházban.

A z  E g yh á zta n á cs  ö s sz e té te le . 
Lehetőleg valamennyi szórvány
központ legyen képviselve. Az 
egyháztanácstagoknál kiszállásai 
alkalmával lehetőleg forduljon 
meg a lelkész (ottlakás, telefon- 
üzenet átvétel, stb.). Az egyház
tanácstag természetesen vállalja 
fel a magyar gyülekezet anyagi 
terhét, s az adakozásban legyen 
példaadó. Nincsen annál megalá- 
zóbb, ill. taszítóbb, amikor a 
Nyugaton kötelező egyházi adó/ 
járulék megfizetésére hivatkozva 
elutasítja, avagy látványos „fillé
res” adománnyal támogatja csak 
a közösségi munkát. — Áz egy
háztanácsban lehetőleg legyen 
képviselve minden korosztály, le
gyenek hölgyek is, vagy „esetleg” 
férfiak is. Legyenek okvetlenül 
munkások, s ahol van, parasztok. 
Semmiképpen se legyen hangadó, 
domináló a „régi” értelmiség. Le
gyenek képviselve a különböző 
bevándorló, letelepedő rétegek 
(45-ösök — ha még adódnak, 56- 
osok, hatvanasok-hetvenesek- 
nyolcvanasok, kilencevenes ven
dégmunkások), a magyar nyelv- 
terület egészéről. Az ún. utódál

lamokban másként alakultak, 
„fejlődtek” a magyar nemzetisé
gi egyházak, tapasztalataik gyü- 
mölcsöztethetők, de a sajátos nyu
gat-európai helyzetben nem le
hetnek meghatározóak. A legin
kább közösségben gondolkodni 
tudó erdélyiek részvétele nagyon 
kívánatos, de legyen felvidéki és 
vajdasági is; sőt ha lehet, néhány 
éve tengerentúli magyar gyüle
kezetben élt is. (Külön veszély a 
kívülállók felé taszító „székelyke
dés” , az értük való lelkesedés 
/„keblemre székely testvér”/ pe
dig számukra megalázó.)

Az egyháztanácstag ok sorában 
fontos szerepet tölthetnek be 
egyéb adottságaik révén, akik 
esetleg „teljes” diaszpórában él
nek, magyar istentiszteletekre 
ugyan csak nagyritkán tudnak el
jutni, de gyakorlati munkájuk 
(pénztár, komputerkezelés, ad
minisztráció, stb.) egyéni adott
ságaiknál túlmenően kiválóan al
kalmassá teszi őket erre a szol
gálatra. A nyugat-európai ma
gyar gyülekezetekben az egyház- 
tanácstagság egyházunkért és né
pünkért felvállalt önkéntes fel
adat, szolgálat. Az ügy szolgálata, 
de nem képviselete a gyülekezet 
feladata. Nehezen építhető be 
nyugati magyar egyháztanácsa
inkba a presbiteri tisztet társa
dalmi „rang”-nak vélő egyházta- 
nácsj elölt. A magyarországi tár
sadalomváltást követően felütötte 
a fejét az Isten által kétségtele
nül megítélt „keresztény-kurzus” . 
A kísértés elsődlegesen római ka
tolikus testvéregyházunkban je
lentkezik, de annak „ellensúlyo
zása” kétségtelenül protestáns kí
sértés. őrizkedjünk ettől a (párt) 
politikai „keresztény”-kurzustól, 
amelynek képviselői — sajnos — 
már megjelentek a nyugat-euró
pai magyar egyházközségekben. 
Főleg magyar egyleteinkben hal
latják szavukat...

Gyülekezeteinkben mérsékelten 
„nyüzsgő”, de azért nem „túl” 
nyüzsgő, mindenesetre semmiképp 
pen sem hírmondó (egyházi 
„pletyka” , enyhébb fogalmazás
ban jólértesültség) egyháztanács
tagokra van szükség!

Az egyháztanács-tagok „neve
lése” az egész gyülekezet állandó 
feladata a jövő szolgálatában. Kö
rültekintő tervezés (megfigyelés) 
nélkül nincsen megfelelő utódlás. 
Ebben a lelkésznek kulcsszerep 
jut — csak ő jár ki minden szór
ványba! —, de óvakodni kell at
tól, hogy a lelkész egyszemély-

ben válassza ki, ill. javasolja az 
egyháztanács tagjait. Az egyház
tanács nem a lelkész, hanem a 
gyülekezet egyháztanácsa, amely
nek a lelkész(ek) is tagja. Mégpe
dig — hála ezért a lehetőségért
— leszavazható tagja, vétójog 
nélkül (!).

A z  E g yh á zta n á cs „ k é p v is e le t e ” . 
Jó, sőt kívánatos, sőt kritikus 
időszakban egyenesen nélkülöz
hetetlen — nehézségekkel még a 
hazai egyházzal való kapcsolatok 
rendeződése után is számolni 
kell! —, hogy a nyugati magyar 
gyülekezet egyháztanácsának le
gyen a befogadó egyházban vagy 
társadalomban közéleti hivatalára 
nézve tekintéllyel bíró tagja 
(egyetemiek, írók-művészek, stb.). 
Ezek szolgálata viszont csak ak
kor vehető igénybe, ha hitükhöz 
és egyházközségükhöz pluralista 
gondolkodásmód párosul. Ellen
kező esetben elnyomhatják a töb
bieket, s mivel azok vitáknál alul
maradnak, gyülekezeti szakadá
sok, csoportképződések előidézői
vé válhatnak. Ez a probléma csi
rájában magában hordja a „kibe- 
szélés” , az egyháztanácsüléseken 
kívüli hangulatkeltési szándék je
lentkezését. ősi egyházi tapaszta
latok alapján kellő óvatossággal 
kezelendő a politikusok csoportja. 
(Egyesületi, társadalmi „osztály” 
politikusok is léteznek, utóbb fel
léptek a „hazai” pártpolitikusok. 
Óvakodjunk attól, hogy a nyugat
európai magyar gyülekezeteink a 
befogadó ország és a „haza” párt
jai alapján egyaránt osztódjanak, 
mert különben ember legyen a 
talpán az az egyházvezető, aki ki
ismeri magát, ki miért és mit 
képvisel.)

A  g y ü le k e z t i  m u n k a á g a k  fe le 
lős v e z tő in e k  „beválasztása az 
egyháztanácsba természetesnek 
tűnő igény. Nagy tapintatlanság
ra vall, ha róluk megfeledkezné
nek a választások előkészítése so
rán. Ugyanakkor gondolni kell 
arra, hogy az egyháztanácstagság 
ülésein való részvétel: anyagi te
hervállalás (útiköltség, stb.). En
nek megfizetése alig lehetséges.
— A lelkész általában a befoga
dó egyház alkalmazottja. Munka
adójától egzisztenciális függővi
szonyban van. Magyar egyházi 
kérdések tárgyalásánál ezért nem 
ajánlatos, ha ő a magyar gyüle
kezet szóvivője a befogadó ország 
egyházvezetői „ellenében” — Az 
egyháztanácsok „albizottságai” 
széles lehetőséget biztosítanak az 
aktív tagok képviseleti tagságára.
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Gyülekezet vagyunk

Micsoda feszültség! Micsoda felelőtlenség? Egy
szerre és együtt jelen. De milyen természetesség, sőt 
ellene mond a józan észnek, hisz a meggyújtott lám
pás — természetesen — gyertyatartóba való, mégis 
hova került, hol található — ma?

Vízkereszt ünnepén óvodásoknak tartottunk isten
tiszteletet. Az oltárt egy asztal jelentette, amin gyer
tya égett, s a falhoz szorítva ültem mellette. Az ének 
alatt középre vittem az oltárt — az asztalt —, s így 
a fény körül ültünk mindnyájan, én is egysorban 
gyerekekkel és szülőkkel. Ez történt velünk kará
csonykor, középontba került a fény, s mi egymás 
mellé. E fény körül vagyunk gyülekezet.

Jézus tanítványaihoz beszél. Ismeretet közöl, tit
kot bíz rájuk. ... és a többiek, mások — kirekesztet
tek? Pontosan az ellenkezőjéről van szó, a gyüleke
zet feladatáról. Arról, amit tovább kell adni, át kell 
adni, hozzáférhetővé tenni, valamint cselekedni. E 
három mondás köré csoportosítja Jézus a magatar
tást és a felelősséget.

1984-ben tartott Naggyűlésen KIBIRA püspök így 
érzett rá az időszerű közös felelősségre: „mindnyá
jan azon a véleményen vagyunk, hogy az egyház 
leglényegesebb feladata a misszió!” A legmélyebb re
ménység forrása a spiritualitás. Ezért a missziói fá
radozásban aláhúzottan és hangsúlyosan hirdetni kell 
a Jézus Krisztusban kapott üdvösséget úgy, mint a 
mi reménységünket.

Jézus itt nem egyéni vállalkozókat hív, hanem a 
tanítványok gyülekezetét szólítja meg, de apellál az 
egyén felelősségére. Ebből az igéből mintha hiányoz
nék az elhivatás élménye. Mintha magáramaradt vol
na az egyes ember, aki lámpást gyújt. Aki lámpást 
gyújt =  tanú, azaz küldött. Nem lehet rejtegető, ta
kargató, eltakaró. „ I s te n  Ig é jé n e k  te lje s  eg z iszten ciá 
v a l fe le lő s  ta n ú ja .”  (Barth: Kirchliche Dogmatik.)

„ K ü lö n -k ü lö n  h a tá rok  csak  a té r b e n  és  id ő b e n  v a n 
n a k ; am i térfélén, id ő t le n : b on ta tla n . A  sz e m é ly is é g  
b u rk á b ól k ie m e lk e d ő  e m b e r i  lé lek  a zo n o s  az Is te n 
n e l, és m é g s e m  az Is te n . N e m  ú g y  a zo n o s  az Iste n n e l, 
m in t a csön d  a csö n d d el, h a n em  m in t a za j m e g s z ű 
n é se  a c sö n d d el”  (Weöres Sándor: Az Isten).

Ez a szolgálat Jézus megjelenésével kezdődik és 
célja az ember, akinek fényre, üzenetre és bizony
ságtételre van szüksége. Mindezt úgy „hirdetni” , 
hogy érthető legyen és a küldőhöz vigyen közel. Nem 
vész el az üzenetnek egyetlen dimenziója sem. Erre 
a küldő vigyáz. Ezért a tanítványnak nagyon oda kell 
figyelnie szolgálatára, Jézusra koncentrált legyen ne 
csak a mondanivalója, hanem maga a tanítvány is.

Nem elég Jézus szavát úgy továbbadni, mint a vi
lágirodalom egyik remekét, hanem Jézus a világos
ság irodalma. Nem annyi lámpás a gyülekezet, ahány 
tagja van, hanem annyian hordozzuk az egyet, a 
titkot, az üzenetet, ezért nem vállalkozók, hanem 
munkatársak vagyunk. Jézus munkatársai.

Az ige hirdetése és cselekvése nem választhatók 
szét egymástól.

Isten gyülekezetének tagjai vagyunk. Kik azok? 
Akik meghallják Isten felhívását az Ige hallga
tására, cselekvésére és terjesztésére. Lehangol az a 
rövidzárlat gyülekezeti életünkben, amikor a hit és 
küldetés végetér a privátgazdaság manipulációjának 
kezdetén. Oda már nem világít be, arra már nem 
vonatkozik a vasárnapi prédikáció, a jézusi igény, 
hogy „vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok . . . ” A 
kettéválasztás mindig „normálisnak” akarja feltün
tetni a bűnt, s elfelejteti, hogy van, ami csak csil
log, de nem világít. Híveink is többre értékelik a vil
logást, mint a világítást. Attól nem tartanak, hogy 
kiderülhet, arra viszont bedobnak mindent, ami „túl
villogja” a másikét, vagy a másikat.

Szolgálata mindig lesz a gyülekezetnek, mert van 
Ura!

Szolgálata mindig lesz a gyülekezetnek, mert van 
mondanivalója!

Szolgálata mindig lesz a gyülekezetnek, mert az 
élet mindig „alkalmas” terep.

A gyülekezet addig szolgálhat, amíg összegyüleke
zik a fény körül.

A gyülekezet addig szolgálhat, amíg Ige-hallgatása 
kontroll alatt történik.

A gyülekezet addig szolgálhat, amíg fényét kapja, s 
nem akar mindenképpen saját energiaforrásra át
kapcsolni.

Ahogy Krisztus, úgy az ö  népe is mindig új kez
detet nyújt, s tagjainak új kezdetet jelent.

A fény kiutat biztosít, sőt megvilágítja az utat is, 
a fényforráshoz vezetőt. Biztosan nem lenne ennyi 
öngyilkos, ha a gyülekezet egységesen hallgatná, val- 
laná ezt az evangéliumot.

Káposzta Lajos

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 
HATODIK VASÁRNAP

Lk 3,7— 14

Éles hangú prédikáció

Lehet, hogy fel se mernénk olvasni, ha nem Ke
resztelő Jánost idéznénk. Pedig az a Biblia csodája, 
hogy friss, nekünk szóló üzenet még akkor is, mintha 
azt éreznénk, hogy ránkrontott ez az Ige.

Az lenne az ideális, ha imaórával kezdhetnénk az 
igehirdetési alkalmat, azaz név- és fogalommagyará
zatot adhatnánk gyülekezetünknek arról, hogy ki volt 
Ábrahám, mikor élt Keresztelő János, mit jelent a 
keresztség, a megtérés. Mindezt így jelen időben, 
mert nem megelevenednek ezek a szavak, hanem éle
tet újító — megelevenítő — fogalmakról, gyakorlat
ról van szó.

Nagyon fontosnak érzem annak hangsúlyozását, 
hogy 1992. július 26-án hangzik el ez az ige, a ma
gunk történelmi korában, s ennyi minden után, „mi
kor az ember úgy elaljasult” , tartalmát veszítetté lett, 
küldetéséről megfeledkezett. Elérkezett az ideje an
nak, hogy a nép megmozduljon, de nem a liturgia 
kedvéért, hanem velük, s bennük történjék valami. 
Mindez pedig történjék úgy, hogy ne hivatkozzék 
múltra, származásra, rendelkezésre, összeköttetésre, 
Ábrahámra. Más a családfa, s más a jelen. A véde
kező álláspontra helyezkedés ideje elmúlt. Kevés ma 
keresztlevelet lobogtatni, konfirmációi emlékeket fel
sorakoztatni.

„Azért, ez se semmi. . . ” mondja a mai átlagember. 
Ilyenkor „kiüt” bennünket az érv, de jó lenne, ha 
eszünkbe jutna az, hogy Keresztelő Jánosnak sem 
jutott jobb mondat az eszébe ennél: „Viperák faj- 
zata!” Ebben a határozottságban állt a legpozitívabb 
módon hallgatósága mellé. Nem mindig az a szere
tet, amelyik hallgat, s igazságos, amelyik simít.

’

212



Ilyen népre nincs szüksége Istennek. Használha
tatlan. Sokkal inkább használhatók a kövek, mert 
legalább azok hirdetik Isten dicsőségét, hisz „mely 
nyelv merne versenyezni” , ha azok a természet díszí
tő elemei. Bizonyságot tesznek az Alkotóról.

Világtávlatú horizontúvá válik a jelen, amikor a 
gyümölcsökre terelődik a szó, azaz a közhaszon ke
rül előtérbe. A kérdések kérdése: mi van a másikkal. 
Ezen a ponton teljes egybeesés olvasható Jézussal. 
Az emberről való gondoskodás Isten legfőbb gondja. 
Ez nem „holmi érzés”-ből fakadó praktikum, hanem 
a megtérés folytatása.

Szembeötlő az, amit Keresztelő János a hozzámenő 
vámszedőknek és katonáknak mond. Nincsenek állás- 
vesztésre ítélve. Nem követeli meg tőlük, hogy profilt 
váltsanak. Maradjanak az eddigi hivatásukban, de ne 
kövessenek el munkaköri túllépést, ill. a megtért ka
tona és vámszedő munkavégzésére szükség van a min
dennapokban. Sőt, munkatársak. Szükség van rájuk. 
Használhatók. Kellenek!

Ez nemcsak az „állami” foglalkozásokra igaz, a pa
pi társadalom hibájának is ez a rugója. Munkaköri 
hiba, ha egy lelkész úgy végzi szolgálatát, hogy rajta 
kívül mindenki megtér.

Az idő nemcsak múlik, hanem sürget. A megszo
kásból keresztyénség ideje lejárt. Amíg a megtérés 
nem következik be, nincs horizontja a tanítványság 
nak. Addig nem rendeződik a gyülekezetek ügye. 
„Ez itt így szokás” hátborzongató nyugtatás tartha
tatlan a jövő szempontjából.

Mit tegyünk? Nem ahhoz, hogy megmeneküljünk, 
ahhoz, hogy mentsük a saját bőrünket, hanem ah
hoz, hogy a megtérés gyümölcseiből éljenek mások is. 
Mit tegyünk, hogy ne „éndimenziós” , hanem a ke
resztyénség gyümölcsei életet mentsenek, életben tart
sanak, segédkezet nyújtsanak a folytatáshoz?

Legyen összhangban a küldetés a szolgálattal. Ké
szülésnél felhasználható, s egy gyerekkel el lehet 
mondatni — istentisztelet közben — Bódás János: Ki 
van jelölve a helyed című versét.

Van tennivalónk! így kijelentő módban, tehát nem 
csak kérdéseink vannak. Azt is meg kell fogalmazni, 
hogy a megkereszteltnek tennivalója van ezen a föl
dön. Nem azt kell hangsúlyozni, hogy mit kell más
képpen tenni, mint a „világ” . Nekünk nem a más
képpen kell hogy járjon az eszünk, hanem Urunkra 
figyelve, mit kell tennünk!?

— ne hajts be többet!
— ne zsarolj!
— ne zaklass!

Pozitív megfogalmazásban: fogadd el azt, amit Is
ten ad, s elégedj meg azzal, mert az elég, mint a 
kegyelem!

Káposzta Lajos

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 
HETEDIK VASÁRNAP 

Jn 12,44— 50.

EGZEGETIKAI MEGJEGYZÉSEK:

János apostol sajátos teológiai látása tükröződik 
textusunk mondataiban. Megtaláljuk benne a János
ra jellemző kifejezéseket, fogalmakat, melyek az 
evangélium üzenetét, Krisztus művét a teremtés 
(v.ö. Prológus) és az eszkaton (v.ö. Búcsúbeszédek) 
fókuszába állítják. Kijelölt igénkben, mint cseppben 
a tenger, vannak jelen a te r e m té s r e , m eg v á ltá sra , 
és az eszk a to n ra  utaló kifejezések.

„Aki küldött engem” — Jézus nyomatékosan hívja 
fel a figyelmet arra, hogy mögötte ott áll az Atya, 
mint a kozmosz „ősoka” , a Teremtő. A teremtésben

megrendezett mű folytatódik tovább abban, hogy Jé
zus „világosságul” jött a világba.

Ha csak megemlítjük az eredeti szövegben szereplő 
fajsúlyos szavakat, már az is érezteti, hogy Jézus
nak ez a beszéde nem csupán a hely kitöltését szol
gálja. Ilyenek a következők: logosz, entolé, zóé,
aiónos, eszkaté hémera, kriné és szózó.

Jézus maga is nyomatékot ad ennek a beszédének 
azzal, hogy „felemelve hangját” , kiáltva mondja el 
a nagy nyilvánosság előtt. Az ünnepre, az utolsó hús- 
vétra Jeruzsálembe érkezett sokaság Jézus hallgató
sága. Ennek ismeretében úgy érezzük, hogy van Jézus 
beszédében v a la m i u ltim á tu m szerű  sü rg etés , d ön tésre  
k é s z te té s . Ez az utolsó nyilvános beszéde Jézusnak, 
ezután már csak a tanítványi körben szólal meg.

Jézus körül ellentétes vélemények alakulnak ki. 
A korábbi történetkből kiderül, hogy sokan hisznek 
benne, még a pogányok között is (pl. görögök az ün
nepen), ugyanakkor az ellenzők tábora is nagy, első
sorban a vallási vezetők körében.

Jézus válasza ezt a bizonytalanságot akarja elosz
latni, amikor hitvallásszerűen nyilatkozik önmagáról 
és küldetéséről. Ugyanakkor nem hagyja az embert a 
„pálya széléről bekiabálni” , hanem komoly döntés 
elé állítja: „Aki elvet engem ... van annak,, aki el
ítélje . . .  az az ige, amit szóltam . . . ”

A  textus m a  is é r v é n y e s  ü z e n e te  éppen ez a gon
dolat: J ézu sró l n e m  e lég  v é le m é n y t  a lk otn i, n e m  elég  
b eso r o ln i ő t  a le g n a g y o b b a k  k ö z é , h a n em , m in t Isten  
k izá róla g os k ü ld ö tté t , s z e m é ly e s e n  k ell elfoga d n u n k .

A SZÓSZÉK FELÉ

Minden lelkész érzi, hogy sokkal könnyebb ennek 
az igének az egzegézisét elvégezni, mint vakációzó, 
„lazító” gyülekezet előtt megragadóan, ébresztőén és 
ébren tartó erővel prédikálni. Indokolt a „ fe le m e lt  
h a n g ” , ami nem feltétlenül hangerőben, hanem a sze
mélyes átélésből fakadó bizonyságtevő erőben nyil
vánul meg. Ahogy Keresztelő mondja: „Én láttam 
és bizonyságot tettem, hogy ö  az Isten Fia” (Jn. 1,34).

Kiindulhatunk abból, hogy a demokráciát még 
csak ízlelgető magyar társadalom érzi már a szaba
d a b b  é le t felelősségét. Érezzük, hogy most már nem
csak dönthetünk, de döntenünk is kell, és döntéseink 
következménye visszahat ránk. Megválaszthatjuk há
ziorvosunkat! — milyen nehéz dönteni... Bizal
munkat kérik pártok, parlamenti képviselők és a 
helyi önkormányzat. . .  Hogyan foglaljunk állást, 
hogy ne kelljen megbánni döntésünket?

J ézu s is a b iza lm u n k a t kéri. Ő, akinek megbízha
tóságát, hitelét nem tudta lerontani két évezred min
den vihara: ellenségek támadása, „barátok” vissza
élései — Ő újra és újra odaáll elénk és vállalja a 
megméretést. Felkínálja azt, amit Ő tud adni, a vilá
gosságot, az örök életet jelentő parancsolatokat, men
tő szeretetét. Dönteni nekünk kell: elfogadjuk, vagy 
elvetjük?

Öles betűk hirdetik egy hetilapunkban: „J. R., a 
nagy asztrológus önnek is ingyen ajánlja fel problé
mái megoldását” . . .  Jézus vagy az asztrológus? Vagy 
esetleg mindkettő... ? Jankovich István a „Túléltem 
a halálomat” c. könyvében fejtegeti, hogy hisz Isten 
mindent megelőző voltában, hiszi, hogy kezdetben 
volt az Ige, azután arról beszél, hogyan tökéletesedik 
az ember a lélekvándorlás folyamatában, míg beleol
vad a mindenség istenébe, közben bőven idéz külön
féle filozófusokat. . .

Jézus szelíden, de határozottan fogalmaz. Nem fe
nyeget ítélettel, de nem is „keni el” a felelősség kér
dését. „Én nem ítélek. . .  az a beszéd ítél el, ame
lyet szóltam . . . ” Ebben a mondatban félreérthetet
lenül benne van a k izárólagosság  igénye Jézust ille
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tően — Ő nem e g y  megoldás a sok közül. Benne van 
döntésünk szabadsága és felelőssége is.

T e d d  m é r le g r e  J ézu st b á tra n ! Aki józan és becsü
letes mértékkel méri őt és hasonlítja korunk egyéb 
megoldási kísérleteihez, aki a hit bizodalmával fordul 
felé, annak számára Ő valóban az lesz, akinek mond
ja magát, és akire igazán szükségünk van.

Győri Gábor

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 
NYOLCADIK VASÁRNAP 

Mt 5,43—48.

GONDOLATOK A TEXTUSRÓL

A kijelölt perikópa Jézus törvényértelmezésének 
befejező része. A kiindulásnál Jézus leszögezi, hogy 
nem eltörölni, hanem betölteni jött a törvényt, majd 
egy váratlan fordulattal hallgatóira mutat és azt 
mondja: „ . . . h a  a ti igazságotok messze felül nem 
múlja az írástudókét, akkor semmiképpen sem me
hettek be a mennyek országába” .

Reális lehetőség az, amit Jézus mond? Képesnek 
tart minket arra, hogy a törvény követelményeit 
messze túlteljesítsük? Nem valami szónoki túlzásról 
van szó csupán? A továbbiakból kiderül, hogy Jézus 
komolyan gondolja. Nem lehet félreérteni azt, amit a 
„Ne ö lj!” vagy „Ne paráználkodj!”  parancsolatok ma
gyarázatában mond. Konkrét élethelyzetre bontja le 
ezek tartalmát.

Szinte a végletekig feszíti a húrt, amikor az év
ezredes törvények követelményeit elégtelennek tartva 
megszigorítja az elvárásokat. Ezt a sort a teljes kép
telenségnek tűnő parancs zárja le: „ S z e r e s s é te k  e llen 
s é g e ite k e t  . . Kijelölt igénkben található ennek a 
túlcsorduló követelménynek a magyarázata és egy
ben a megvalósítás lehetősége is.

Én ebben a mondatban látom feloldva a feszültsé
get:
„ . . . H O G Y  L E G Y E T E K  M E N N Y E I  A T Y Á T O K N A K  
F I A I . . . ”

Ebből a mondatból kiderül, hogy ez a tökéletes 
szeretet nem példa nélküli, sőt nagyon is „hétköz
napi” , azaz naponkénti. Kiderül az is, hogy ennek 
a szeretetnek a fo rrá sa  a MI ATYÁNK, aki fiaiként 
fogad el bennünket. Törvényeivel, tökéletes szerete- 
tével nem megszégyeníteni akar, hanem türelmesen 
nevelni, formálni és munkatársaiként fölhasználni a 
világban.

Ez a tökéletesség nem mennyiségi kategória, nem 
a száz százalék feletti teljesítményt jelenti, mint a

rossz emlékű sztahanovista mozgalomban. A „teleios” 
szó b e fe je z e t t s é g e t is jelent. Akkor válik befejezetté 
keresztyén életünk, ha már erre a „minőségi szere- 
tetre” is eljutottunk, amely nem függ az emberek 
között tapasztalt gonoszságtól, ahogy a napsütést sem 
befolyásolja, hogy ki méltó, ki nem annak élvezeté
r e . . .  Ezt a befejezettséget láthatjuk Jézus szerete- 
tében, ahogy a kereszten megbocsát kínzóinak. 
Ugyanez tükröződik Is tv á n  vértanú utolsó szavaiból, 
amikor gyilkosaiért imádkozik. Az Atya és Fiú pél
dája mellett ott a követhető emberi példa is. Miért 
nem tudta ezt az utat járni az egyház mindig? Miért 
volt mindig fontosabb az ellenség legyőzése a sze
retettel való meggyőzés helyett. Miért akarunk mi i 
minden „másként gondolkodót” hitigazságokról meg
győzni, ahelyett, hogy egyszerűen ,„csak” szeretnénk 
őket?

Elsősorban azzal nevelünk másokat, amik vagyunk, 
azután azzal, ahogy cselekszünk és csak harmadsor
ban azzal, amit mondunk. Amikor Jézus azt kívánja 
tőlünk, hogy a mennyei Atyához hasonlóan szeres
sünk, valójában a lényünk belsejében akar megvál
toztatni minket. Azt akarja, hogy a mennyei Atya 
„génjeit” hordozzuk magunkban — ez pedig csak az 
újonnan születés által lehetséges. (Jn. 3,3) Az ellen
ségnek is megbocsátani tudó szeretet nem önmagunk
ból fakad, a mennyei Atya sajátja, de megszerezhető, 
(számítástechnikában használt szóval: „lehívható” ) az 
imádság által. „Imádkozzatok üldözőitekért” — ez a 
mondat jelzi, hogy az ellenség szeretete nem mindig 
látványos önfeláldozást jelent, gyakran az imádság 
az egyetlen lehetőségünk arra, hogy ellenségeinket 
megnyerjük.

VÁZLATOK AZ IGEHIRDETÉSHEZ:

I. 1. Jézusban túlhaladottá válik a törvényre épülő 
élet;

2. Jézusban lehetségessé válik a lehetetlen;
3. Jézusban elérhető a tökéletesség.

II. 1. Tesztek-e valami különbet másoknál?
Átlagkeresztyénségünk a mérlegen;

2. Isten fiaihoz méltó feladat: szeresd a gyűlöl- 
ködőt!;

3. Térj át a mennyei Atya értékrendszerére, aki 
napfényt és esőt ad igazaknak és hamisaknak 
egyformán.

III. 1. Ismerd meg Atyádat és légy gyermekévé!;
2. Kövesd Jézus példáját és légy testvérévé!;
3. Szeresd az ellenségedet és tedd testvéreddé!

Győri Gábor

VASÁRNAP REGGELI IMÁDSÁG

E hét hajnalán Hozzád jöttünk, U ru n k . 
Igédben útmutatást és erőt keresünk itt, 
templomodban. Hiányérzetünk van: kevés a 
hitünk, bizalmunk és mindenekelőtt szere
tetünk, töltekezni akarunk.

U r u n k ! Te, aki tegnap, ma és mindörökké 
ugyanaz vagy, keresztre mentél, e világban- 
nincs ember, aki eléggé hálás lehetne ezért. 
Minden szeretet kezdetét ott tetted nyilván
valóvá, ez a szeretet az, ami hordoz minde
neket és nincsen határa. Ajándékozz nekünk

ma ebből a szeretetből. Mindenkelőtt azok 
iránt adj szeretetet, akik fájdalmat okoznak 
nekünk.

T e , aki nekünk minden bűnt megbocsátasz, 
segíts, hogy meg tudjuk bocsátani mi is az 
ellenünk vétőknek. Ne engedd, hogy egyetlen 
embert, akit Te megmentettél, mi elveszít
sünk. Erősítsd bennünk a jó reménységet: 
eljössz, hogy megkezdett munkádat teljes
ségre juttasd. Ámen.

(W a lth e r  L ü th i — B a sel, f o r d .:  H . K .)
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Gyülekezeti szolgálat 
 lelkész! közélet 

Szomjazok evangéliuma
— Az országos papnétalálkozón elhangzott áhítat gondolatmenete —

"textus: Jn 7,37-38
Szívszorító fejezetből olvastam 

ezeket a gyönyörű m ondatokat. 
Jn 7. szívszorító fejezet, mert Jé
zust itt nagy buzgolkodás, de teljes 
értetlenség veszi körül.

Buzgólkodnak Jézus testvérei, de 
semmit nem értenek Jézus külde
téséből. Jeruzsálemben az „illetéke
sek” már mindent eldöntötték. Jé
zus a refrénszerűen visszatérő mon
dat — „még nem jött el az ő órája”
— miatt nem kerül a kezükbe, ha 
azonban az aktuális eseményeket 
nézzük, sok apró „véletlen” miatt 
menekül meg. Buzgólkodik a nép, 
amely látja őt és hallgatja, tolong 
körülötte, de láthatóan semmit sem 
tud vele kezdeni. Gondolkodik, mér
legel, bizonytalankodik, töpreng, na
gyon aktív, csak épp nem ismeri 
föl Jézusban a hozzá érkezőt. Az 
események elrohannak mellette.

Szívszorító helyzet, szívszorító fe
jezet. Történhet itt még valami? 
Mondhat itt még Jézus valamit?

Történhet itt még valami, ahol
— zászlóra tűzik Jézus nevét, és 

rikkancshangon kiabálják
— ízekre tépik, szaggatják a tes

tét
— emberek úgy beletompulnak 

árakba, rezsikbe, fillérekbe, hogy 
nem akarnak, talán nem is tudnak 
az égre nézni

— ahol tépettek és nyúzottak va
gyunk, a végsőkig feszítettek és ki
zsigereltek, akik tompán bámulnak 
a levegőbe, pillantásukat semmi 
meg nem ragadja, maga a Messiás 
sem

;— akik az indulatoknak olyan za
jában élnek, hogy egyszerűen nincs 
fülük a szelíd szóra

—, akikből kilúgozódott az érdek
lődés, nem képesek semmi komoly, 
semmi új, s e m m i fajsúlyos befo
gadására.

Történhet itt még valami? Kinek 
hirdetünk és mit hirdetünk? Nem 
mozgunk reménytelenül légüres tér
ben?

Ebben a szívszorító helyzetben, 
szívszorító reménytelenségben Jé
zus az ünnep utolsó nagy napján 
szinte egyetlen embert szólít meg. 
A buzgólkodó, ám értetlen tömeg
ben azt az embert keresi, aki tény
leg szomjas. Akinek nem elég a 
többiek buzgólkodása, aki éltető 
vízre vágyik. Van-e közöttünk egy 
ember,

— akinek igazán fáj ez a csitul
ni nem akaró, acsarkodó, gyűlölkö
dő magyar élet?

— aki felsóhajt, mert annyi szen
vedő, testi és lelki kínnal meggyö
tört, megpróbált embert hagyott 
otthon a gyülekezetében, segítene, 
és tehetetlen?

— aki halálosan fáradt, mert 
ezerfelé tépik, tegnap is ötször állt

fel aiz ebédjétől; aki képtelen eleget 
tenni az igényeknek: családnak,
munkahelynek, gyülekezetnek, ki- 
csinek-nagynak, sirónak-nevetőnek, 
öregnek-f iatalnak ?

— vagy aki a csendbe fáradt be
le, hogy bármit fesz, bármit mond, 
nem talál visszhangra? A lelkét ki
teheti, nem mozdulnak körülötte az 
embenek, az üres falak visszhan
goznak, üres tekintetek néznek visz- 
sza rá?

— aki csak ad, mindig ad, de rég
óta nem kapott semmit, sem érzel
mi, sem lelki, sem igazi szellemi 
táplálékot?

4— aki férjével már rég nem ért 
szót, csak valahol nagyon a felszí
nen?

— akinek mérhetetlen csalódást 
okoztak a gyerekei?

— ajki szenved, de fél kimondani, 
fél igazán átérezni?

— aki úgy érzi, csapda a sorsa, 
és belőle nincs menekvés?

— akire rákérgesedett a hivatás 
egyenruhája?

Együtt a sorsközösségben

A szolgálatom nem előadás, mert 
életkoromnál fogva a témát átélé
sek konzekvenciáiban, az istenél
mények sorozatában látom, ezekről 
pedig csak bizonyságot tudok ten
ni, Isten iránti hálával.

Sorsközösség azoknak az együtt- 
léte, akik az életkörülmények szük
ségszerű alakulását közösen élik 
meg, közös célok vállalásával, kö
zös eszmék alapján. Alkalmazva 
magunkra: egy lelkész életkörül
ményeivel, annak változásaival, 
szolgálatával, annak céljával való 
azonosulás, a közös hit megélései
vel.

Együtt a sors vállalásával ez azt
jelenti, hogy amit a pap, mint élet- 
körülményt, annak változását sa
játjaként éli meg, azt a papné vál
lalja, magáénak fogadja el. Akkor 
tudnak igazán együtt lenni a sors 
vállalásában, ha ez a vállalás a 
papné részéről tudatos, és számol 
azzal, hogy nem kétféle életsors ko
ordinálása történik, hanem a másik 
sorsának elfogadása. Ezzel kapcso
latos az első bizonyságtételem: ré
szemről tudatos volt lelkész férjem 
sorsának a vállalása. Nem azért, 
mert húsz évesen már láttam az 
összefüggéseket, hanem, ami a kö
vetkező vallomásom: már akkor élő 
hitben jártam, tehát megvolt az 
említett közös hit. Ez sem érdem, 
hanem kegyelem, hogy szüleim is
tenfélelemben neveltek, jó volt a 
gyülekezeti háttér. Az evangélizá- 
ciók által determinált egyházi lég
körben személyes kapcsolatba ke-

— aki félti és szereti ezt az egy
házat? Szeretné frissnek, ütőképes
nek és elevennek látni?

Aki szomjas közöttetek, az jöjjön, 
és igyon! Érezze, hogy járja át tag
jait Jézus üdítő szeretete, hogy kap 
erőre! Ennek a mondatnak végtelen 
egyszerűségére figyeljünk! Ne vár
junk nagy szertartást, kultikus ese
ményt! Ne tegyünk nagy elhatáro
zást! Jézus csak ennyit mond: szom
jas vagy? Gyere, igyál! Kimerültél? 
Kifáradtál? Gyere, igyál! Munka 
utáni, jóleső fáradtság tölt el? Gye
re, frissülj fel! És senki meg nem 
magyarázza, hogyan, de Jézus köze
lében felüdülnek azok, akik való
ban szomjasak. Átjárja tagjaikat a 
frisseség, élni van kedvük.

Borzasztó nagyot ígér Jézus. 
Áramló folyamot ígér. Nem pár 
cseppnyi vizet egy cserépnyi föld; 
re, egy szál növényre. Áramló fo
lyamot ígér, amely az egész környe
zetét élteti. Fákat, növényeket, gyü
mölcsöket igér. Egy egész környe
zetet megújító erőt. Lekonyuló le
velek helyett üdezöldet, aszott, gu
taütött gyümölcsök helyett frisse
ket és ropogósakat. Életet. Egész 
környezetet megújító, életre keltő 
vizet.

Mindannyiunkra vár egy vízre 
áhítozó, lankadt környezet. Mind
nyájan próbáltunk már utolsó 
erőnkkel vizet facsarni kiszáradt 
önmagunkból. Halljuk meg most 
Jézus kiáltását: ha valaki szomjas, 
hozzám jöjjön, és igyon! Áramló, 
éltető vízfolyammá válik.

Szabóné Mátrai Marianna

rülhettem Jézussal. Azonban így 
sem volt könnyű a tudatos vállalás, 
az egyéni képességeim, ambícióim 
miatt. Vegyészmérnök szerettem 
volna lenni, de Isten az eseménye
ken keresztül rákényszerített, hogy 
lemondjak a tanulásról, az érvé
nyesülésről. Ezért, amikor az Álta
la irányított érzelmeim alapján ki
mondjam az „igent” , ez egyben a 
lelkész sorsának a tudatos vállalá
sát is jelentette. Az, hogy később 
munkahely, papi ház és a gyerme
kek nevelése mellett mégis szerez
hettem felsőfokú képesítést, ez arra 
a vallomásra indít, hogy „Mit Isten 
tesz, mind jó nekem”. A tanulás 
nehéz éveiben eredményeimet nem 
tulajdoníthattam a képességeimnek, 
mert ha a túlterhelt önmagámra 
néztem, süllyedni kezdtem, mint Pé
ter a tengeren. Ezért szüntelenül az 
Úrra néztem, csak az ö  erejével, 
segítségével tudtam helytállni, így 
még közelebb kerültem hozzá. Arra 
is rá kellett jönnöm, hogy a pénz
ügyi-számviteli terület, amelyen ta
nultam, sokkal inkább megfelelt 
adottságaimnak.

Felvethető a kérdés: mitől függ 
egy lelkész sorsa? A telephelytől, a 
beosztástól, vagy a gyülekezet mé
retétől? Befolyásoló tényezők, de 
döntő módon nem ezek határozzák 
meg az életünket. Szolgáltunk fa
lun, missziói gyülekezetben, város
ban, Dunántúlon, nagykiterjedésű 
szórványgyülekezetben, most az Al
földön vagyunk, a legnagyobb lé
lekszámú magyar eredetű gyüleke
zetben. Férjem többféle szintű fel
adatot látott és lát el. Tapasztala-
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taim alapján vallom: ....mindegy,
Tarsls vagy Ninive! Ott épp úgy le
het szolgálni az Úrnak!... ha valaki 
Isten embere, Tarsisban is az, nem
csak Nini vében!” (Túrmezei). Tehát 
döntő módon az határozza meg sor
sunkat, hogy Istenét  vagyunk-e a 
Jézusban vetett élő hit által, és va
lóban csak szolgálni akarunk-e? Ha 
igen, akkor tudjuk, hogy az Isten 
szerinti értékrend vonatkozik ránk, 
és a tanítvány sorsa nem lehet kü
lönb a mesterénél, tehát életünk 
nem sikerorientált, hanem velejáró
ja a teher, a kereszt! Azonban, és 
ez a következő bizonyságtételem: 
„Krisztus keresztje olyan teher, 
mint a madárnak a szárnya, az 
emeli magasra” (Clairvauxi B.). A 
Krisztus ügyéért vállalt „nehéz” 
teher alatt állandóan erőre, segít
ségre szorulunk, ezért szüntelenül 
felfelé nézünk, erősödik Istennel 
való kapcsolatunk. Ez történt a mi 
életünkben is. Barlahidán a primi
tív életkörülmények (nem volt vil
lany, fürdőszoba), határsáv miatti 
elzártság, a megélhetési gondok ter
he alatt állandósult az imádság aj
kunkon és hála ébredt a szívünk
ben, mert nem éreztük a teher sú
lyát. Zalaegerszegen a nagykiterje
désű szórvány, az egyháztagok pasz- 
szívitása, a parókiáért az ezt kisa
játító honvédséggel vívott „honfog
laló” harc nehezítette életünket, de 
erősítette is hitünket. Orosházán 
rossz a víz és a levegő. Emberek
re jellemző a „viharsarki” mentali
tás. Szolgálati dömping van. Adva 
van a „több papos” gyülekezet 
terhe is. Mennyi ok a kérésre, de 
a hálára is, hiszen azért van egész
ségünk, kapunk szeretetet, nem si
lányulnak szolgáltatássá a szolgá
latok, tudunk békességben élni, 
mert a kegyelmes Isten velünk 
van!

A papi sorsokat is befolyásoló 
történelmi szituáció az elmúlt évti
zedekben többször juttatta a mi 
életünket is a tüzes kemence és az 
oroszlánbarlang veszélyébe. Ha a 
Tgz-szervezés szorítására, a rend
őrségi fenyegetésre, a honvédséggel 
vívott harcra, vagy a ránk állított 
besúgókra gondolok, a következőről 
kell tanúskodnom: A mögöttünk lé
vő években is ugyanakkora volt Is
ten hatalma és oltalma, mint amivel 
kimentette Sadrakot társaival és 
Dánielt a veszélyből. Ebből egyene
sen következik, hogy nem volt min
denki áruló, akinek Isten nem szánt 
mártír sorsot! Aki Istentől vette a 
feladatát, az minden körülmények 
között csak Neki szolgált és nem 
szolgált ki földi hatalmasságokat, 
egyben megtapasztalhatta Ura irá
nyítását, hatalmát, oltalmát!

A  papi család sorsközösségében  
pozitív, hogy a lelkész betagolódva 
a teremtési rendbe, közelebb kerül 
a mindennapi problémákhoz. Azon
ban csak akkor áldás a család, ha 
az a szolgálat jó háttere, a lelkész 
számára oázis. Az oázis feltétele a 
forrás, ezért vallom, fontos, hogy 
„A mindennapi kenyeret előzze meg 
a mindennapi ige” (Bonhoeffer). 
Ugyanis Jézus, a Forrás, az igében 
van jelen és teremt jó, példás csa
ládi életet, ad bölcsességet, erőt és 
szeretetet ahhoz, hogy rendeltetésé
nek megfelelően funkcionáljon a 
kis közösség.

A család miatt centrálisabb a 
protestáns lelkészek életében a meg
élhetés kérdése, ezért fontos, hogy 
együtt legyünk a kenyérkeresetben 
is. Barlahidán ez úgy kezdődött, 
hogy együtt kapáltunk, gondoztuk 
az állatokat. Nehéz volt, mert so
hasem csináltuk, de az együtt vég
zett munka terhe kisebb, eredmé
nye, öröme nagyobb! Az is ide tar
tozik, hogy úgy irányítottam a kör
nyezetemet, szerveztem a háztar
tást, hogy praktikusan, takarékosan 
éljünk, és mindig a lehetőségekhez 
mérjük az igényeinket. Ezt az élet
módot úgy áldotta meg Isten, hogy 
arról kell vallanom: a sareptai öz
vegy csodája és Jézus kenyércsodá
ja a mi életünkben is valóság volt. 
A létminimum alatti fizetés is elég 
volt „mindenre” . Zalaegerszegen a 
gyermekekkel növekvő kiadások 
miatt rákényszerültünk, hogy mun
kába álljak. Testvéri segítséggel a 
megyei Illetményhivatalban ügyin-

Textus: János 4,14

Vannak, akik tudnak kiáltani. Le- 
rázhatatlanul, szívósan, makacs hit
tel kérnek segítséget. Nem tartja 
vissza őket, hogy hangos szavuk ál
tal idegenek is beavatottjai lesznek 
életük titkainak. Túl vannak már a 
„mások mit szólnak?” mérlegelge- 
tésen. Egyetlen vágyuk, hogy sza
vuk eljusson odáig, ahonnét segít
ség jöhet.

Van, aki m élyen  hallgat. Magába 
zártan hordja gondjait. Szíve mé
lyén megülnek bánatok. De nem 
akar kiáltani akkor sem, ha az Írás 
szaván keresztül Isten biztat, „ha 
kiált hozzám, én meghallgatom.” 
Nem akarja kiadni magát. Vagy a 
„rajtam már úgysem segíthet sen
ki” csalódottsága zárja le az ajkát. 
Egy asszony van úton. Mindennap 
ugyanazon az úton. Vakon is elta
lálna. Ugyanaz a környezet, ugyan
azok a körülmények, kísértések, bű
nök. Tudjuk, kivel találkozunk, ki
kerül el bennünket, ki elől mene
külünk. Monoton útak. Valakinek 
már csak lalssú séta a gyerekekhez 
unokát látni. Ingázás család és 
munkahely között. Nehéz lépések 
egy beteg ágyáig vagy zilált család 
otthonáig, és amíg hallgatjuk őket, 
felsajog bennünk „ki hallgat meg 
egyszer engem is? Ki előtt sírhat
nék, kinek szoríthanám meg a ke
zét segítséget kérőén?”

Visszük magunkkal a munkahe
lyi konfliktusokat, a hivatás nélkü
li pénzkereset fantáziatlan unalmas 
egyformaságát. Otthonról a gyerek 
betegségét, kamaszunk nehezen 
megközelíthető lelkének kemény
ségét. Az önállósult gyerekekkel va
ló nézeteltérések árnyékát, a tár
sunkkal való összekoccanások sé
rüléseit.

E gym ást m eghallgatni nincs idő, 
m ert m en n i kell, MENNI. .. MEN
NI . . .  Az események sürgetnek. Vagy 
hozzánk jönnek a legváratlanabb 
időben, és nekünk rendelkezésre 
kell állnunk. Mindig másoknak: 
munkahelyen, családban, gyüleke
zetben.

tézői munkát kaptam, itt tanulnom 
is kellett, amiről már szóltam. 
Orosházán az oktatási ágazat pénz
ügyi ellenőre voltam. Nagyon ne
héz, sokrétű, sok embert érintő volt 
mindig a feladatom, de vallom, 
hogy szolgálattá lehet a munka, 
amit elfogadnak, sőt elismernek, 
„Mert Jézus mindig, mindenütt ott 
van.” „...hogy tanácsoljon, segítsen, 
áldjon” (Túrmezei)” A dolgozó pap
nő a két irányú információáramlás 
eszközévé is válik, és ezzel segíti 
férje életszerűbb szolgálatát. Ugyan
akkor ez a bizonyságtétel lehetősé
gét és felelősségét is magában hor
dozza. Bizonyságtételemben az volt 
a gyakorlat: „A tett az első, a szó 
a második” (Széchenyi). Ezt így el 
is fogadták a kívülállók.

összegezve, minden teher ellené
re vallom: „Csupa napsugár a szív, 
hol Jézus a Király.”

Pintér Jánosné

Menni kell a bezárt titokkal is, 
szótlanul is.

Nem nagy dolog, hétköznapi 
helytállás. Mindenkinek ebben fe
szül ma az élete. De ezeken az uta
kon kopik meg a szeretetünk, a 
hivatástudatunk, a hitünk, türel
münk, megbocsátó készségünk. Már 
nem is az úthoz kell az energia, 
hanem ahhoz, amit cipelünk. A ne
héz lelkűnkhöz. Azt is tudni lehet, 
hogy életfordító nagy csodák nem 
ilyen hétköznapi utakon köszönté
nek ránk.

Lehet-e akkor a megszokottat 
másként tenni? Feltölthető-e az, 
ami mindig és egyre hamarabb ki
ürül a szívünkből? Van esélyünk 
megtalálni azt, ami maradéktalanul 
betölti, megelégíti és felfrissíti az 
életünket?

Lelhetünk-e FORRÁST, üdítőt, 
gyógyítót, vagy nincs más esélyünk, 
mint kiszáradt lélekkel róni az el- 
fogyhatatlannak tűnő utakat?!

Jézus nem várja meg, amíg ki
borul az ember, amikor már egy 
lépést sem bír tovább és útközben 
roskad össze, hogy végképp fel
mondjon Istennek is. Jézus elébe 
megy a tragédiának. Még úgy is, 
hogy nem kérjük, eszünkbe sem 
jut, hogy éppen Neki lehetne kiön
teni a szívünket. Ha rá már nem 
gondolunk, csak a gondok valósága 
nyomaszt és sürget megoldást. Nincs 
időnk, csak tennivalóink, amiket 
feltétlen el kellene végeznünk —, 
ha nem fogyna vészesen az erőnk 
izmainkban és lelkűnkben.

Jézus ott van a mindennapos 
utak fordulóinál. Bevár bennünket 
és provokál, hogy a napi forduló 
éietíordulatot hozzon. Ő kér, ha mi 
nem szólalunk meg, ha nincs hi
tünk ahhoz, hogy a mai útunk más 
lehet, mint a tegnapi, az eddigi, ó.Ő 
kér attól, akinek már semmije 
sincs, csak szembesülni nem akar 
ezzel a hiánnyal. De naponta azért 
kel útra, hogy megtalálja a szere
tet, megújulás FORRÁSÁT. Hozzá
értéssel, bátran bontja ki a lélek 
bugyrait. Kibeszélteti sikertelensé

Együtt a forrásnál
— Az országos papné találkozó záró áhítata —



geinket, sérelmeinket, vágyainkat, 
szomjúságunkat az örökkévaló után. 
Itt vagyunk a bűnös életünkkel, Is
ten Lelkére való érzéketlenségünk
kel, mégis szomjazzuk a szeretetét, 
irgalmát. Szeretnénk felfedezni kö
zelségét, a vonzásában levő élet 
harmóniáját. De eljutunk-e a FOR
RÁSHOZ, találkozhatunk-e azzal a 
Jézussal, aki az élet vizét kínálja? 
Vizet, amely megmos, éltet és túl
csordul belőlünk. Nem lyukas vöd
rünkből csöpög el haszontalanul, 
hanem forrássá változtatva a na
ponta fáradsággal merített üres 
edényünket.

Lehet-e találkozásunk vele? Igen, 
mert utunkat Jézus útjával meny- 
nyei kéz koordinálja számunkra ki
számíthatatlanul, akár a legalkal
matlanabbnak tűnő időben.

A FORRÁSNÁL azzal találko
zunk, aki mindent tud rólunk. Sza
vak nélkül is. El nem mondott 
imádságaink ellenére is. Akkor is, 
ha felszínes megszokássá vált a 
hozzá kötődésünk. Tudja a bezárt 
titkokat, a szárnyaszegett vágyain

kat. Tudja mennyi veszteség van 
kapcsolatainkban. Legtöbb sebünk 
abból származik, hogy addig fogad
nak el, amíg igazából ki nem de
rül, kik és milyenek vagyunk. Iszo
nyú csalódásokat okozunk, amikor 
a leplezetlen valóság előtűnik.

De Jézus nem azért vár bennün
ket, hogy nyomatékkai emlékeztes
sen csupán az életünk nagy csata
tereire, bukásainkra. Nem a szeren
csétlenségünket akarja odadörgölni.

A FORRÁSNÁL nem a törvény
kező számonkérővel találkozunk, 
hanem az irgalommal. Ezért a meg
fáradt lábaknak és szívnek nem is 
ez az út vége, hanem egy új út ele
je. Kezdet, amikor el lehet monda
ni, hogy újjá lett minden. Sőt ak
kor azonnal Isten világának képvi
selői leszünk, akik újra érzékelik 
Isten valóságát. Jézus szava, a sza
badító, gyógyító Ige megkeménye
dett szívünk sötét mélységeit is át
járja és újjáteremti.

A FORRÁSNÁL azzal találko
zunk, aki segít tájékozódni földi 
vándorlásunk útvesztőiben, őriz és

elkísér. Amíg úton vagyunk, addig 
abból élünk, hogy a Lélek által 
meg és megkínál az élet vizével az 

Isten Ámen.
Bálintné Varsányi Vilma

PERIKÓPAREND 1992/93

Az 1992/93. évi egyházi esz
tendőben a vasárnap dél
előtti istentiszteletek igehir
detési alapigéje az agenda 
A-sorozata epistolája és az 
oltári ige az A-sorozat evan
géliuma. A délutáni vagy 
esti istentisztelet igéje sza
badon választott az A-soro
zat ószövetségi, a zsoltárso
rozat vagy a heti ige közül.

Szebik Imre s.k.
püspök

Dr. Harmati Béla s.k.
püspök

Szolgálat közben tanít az Isten...

Sokszor, és sokféleképpen megta
pasztaltam, már, hogy szolgálat köz
ben tanít az Isten. Ilyen elemi erő
vel azonban, mint a múlt héten, 
még sohasem.

Régóta háborgatja városunkat egy 
csövező banda, nyakig tetovált, ki
dolgozott izmú fiatalok, punkfrizu- 
rás szörnyek, arcuk még nappali 
fényben is elriasztó, hát még esti, 
sötét utcákon való találkozáskor. 
Megkergettek hittanos gyereket a 
templom előtt, s ezért a szülők nem 
engedték órára csemetéiket, nyug
díjas délelőttröl, gyülekezeti ter
münkből távozó időseket zaklattak, 
fenyegetve koldultak, s ha „kellett”, 
raboltak. A rendőrség diszpécsere 
bemutatkozás nélkül, hangomról 
megismert, annyiszor hívtam a 07-et.

Ha megláttam a bandavezért, úr
rá lett rajtam az idegesség, fojtoga
tott a düh, s bevallom: az utálat is 
egyre nőtt a szívemben.

Azután hétfőn este (aznapi ötö
dik) szolgálatom a börtönbe vezetett. 
A szokott módon már „elrendezett” 
elítéltek és előzetesek közé léptem. 
Letettem a Bibliámat az asztalra, 
hangszeremet oldalra állítottam, 
majd végignéztem a jelenlevő 32 
emberen. Azaz csak végignéztem 
volna, ha nem látom meg pont ve
lem szemben, tőlem két méterre a 
banda vezérét, akit annyira . . .

Mindketten megdöbbentünk. Iga
zán váratlan találkozás volt ez 
mindkét fél számára. Nem iemlék- 
szem meddig tartott, de hihetetlen 
hosszúnak tűnt, mire újra szólni 
tudtam. Ott ül évelem szemben óz 
ellenségem . . .  Nem zavart eddig so
hasem, hogy csalókkal, rablókkal, 
netán gyilkosokkal szemben kellett 
állnom. Tudtam, hogy „gazembe
rek”, de közömbösek voltak akkor 
is, ha igyekeztem |komolyan venni a 
szituációt, s belegondolni magam az 
6 helyzetükbe. Gonosztevők voltak, 
de nem ellenem vétkeztek. Akivel

most farkasszemet néztem, az ellen
ségem volt.

Szemébe nevethetek, megmondha
tom neki a véleményemet, vagy 
csak egyszereűn éreztethetem, hogy 
itt most én vagyok felül. Négy őr 
vigyáz rám az ajtó előtt, bármit te
szek, bántódás nem érhet.

S ahogy teltek a percek, s folyt 
a nem éppen szokványos istentisz
telet, úgy éreztem a nagy változást. 
Az előttem ülő embert, akit nem is 
olyan régen szívem szerint jól „el
rendeztem” volna, elkezdtem szeret
ni. Ki tudja miért. Magyarázat, ész
érv nincs. Másként néztem rá, s a

tetovált arcban egy embert vettem 
észre, akit szeretni lehet, szeretni 
kell.

Nem tudom, nem is ítélhetem 
meg, hogy mi játszódott le őbenne, 
történt-e egyáltalán valami. Nincse
nek illúzióim. Az is lehet, hogy 
nem figyelt, nem fogott fel semmit 
abból az egy óra tartalmából.

De azt tudom, hogy bennem tör
tént valami. Isten megtanított arra, 
hogy mit jelent az ellenséget sze
retni.

Hazafelé a kocsiban egyszer csak 
azt vettem észre, hogy érte imádko
zom. Azóta minden nap ezt teszem. 
Lehet, hogy ez a gazember egy an
gyal volt, Isten küldötte?

ifj. Hafenscher Károly

A REFORMÁTUS SAJTÓOSZTÁLY KIADÁSÁBAN MEGJELENT: 
Dr. Varga Zsigmond: Újszövetségi görög—magyar szótár.

Ára: 900,— Ft

Hatalmas vállalkozás öltött testet e szótár elkészülésében közel 
15 éves munka eredményeképpen. Az angolszász és német szótár
irodalom hasonló igényű és kategóriájú szótáraival vetekedő, a ma
gyar szótárirodalomban pedig páratlan művel örvendezteti meg e 
szójár készítője, Dr. Varga Zsigmond, a Debreceni Református Teo
lógiai Akadémia nyugalmazott professzora a teológia, a nyelvészet 
iránt érdeklődőket. Az elsősorban újszövetségi szótár nem mellőzi 
a klasszikus és hellénista irodalomra való kitekintést sem, de segít
séget kíván nyújtani a bibliafordítás állandóan aktuális problémái
hoz is napjainkban.

A mintegy 6050 szócikkel ez a szótár bizonnyal nélkülözhetetlen 
segítséget nyújt a Bibliát tanulmányozó szakembereknek; a „szótár 
formájában közreadott újszövetségi exegézis” — írja a szerző az 
Előszóban —, pedig a szélesebb olvasóközönség érdeklődésére is szá
mot tarthat.

Kapható: a Protestáns Könyvesboltban, Budapest IX., Ráday u. 
1. Telefon: 117-7789. (Hétfőn szünnap). Valamint a Debreceni Refor
mátus Könyvesboltban, Debrecen, Piac u. 4—6. (Telefon: 18-886, a 
Kecskeméti Református Könyvesboltban, Kecskemét, Szabadság tér 
6., és a Református Könyvesboltban, Szeged, Kárász u. 15.

^Megrendelhető: minden lelkészi hivatalban és a Református Saj
tóosztályon, 1440 Budapest, Abonyi u. 21. Pf. 5. — Utánvételes kül
désre megrendelést csak a Református Sajtóosztály fogad el és tel
jesít!



MEGJELENT A KERESZTENY-ZSIDÓ PÁRBESZÉD KÖNYVTÁRÁNAK I. KÖTETE!

„AZ EGY ISTEN SOK ARCA”

REINHARD NEUDECKER: Az egy Isten sok arca, B u d a p es t  —  B é c s  —  M ü n c h e n , M a g y a r  K e 

r e s z t é n y -Z s i d ó  T a n á cs —  M é r le g ,, 1992 , 128 o ., ( K e r e s z t é n y — Z sid ó  P á r b e sz é d  K ö n y v tá r a , I., 
S z e r k e s z t ik : E n d r e } fy  Z o ltá n , K o v á c s  E n d re , L a n d eszm a n  G y ö r g y , S z e b ik  Im r e , T a m á s B erta la n ), 

fűzve 195,—  Ft.

Felvilágosult keresztény körökben ma már eléggé elfogadott az a nézet, hogy a modern an
tiszemitizmus egyik összetevője — sok egyéb tényező mellett — a keresztény, vallási eredetű an- 
tijudaizmus, amely voltaképpen nem más, mint „teológiai érvekkel” alátámasztott zsidóellenes- 
ség. Az antijudaista felfogás szerint a zsidók felelősek kollektiven Jézus meggyilkolásáért, és Isten 
ezért meg is büntette őket: elűzte őket országukból, bűnei miatt végleg elvetette a zsidó népet, 
és új választott népet szerzett magának, az egyházat. . .

A hitlerizmus rémtetteinek láttán a keresztény egyházak felismerték, hogy legalább részben 
ők is felelősek e szörnyűségekért, amennyiben a több évszázados keresztény antijudaizmus is 
hozzájárult annak a társadalmi légkörnek a kialakulásához, amelyben Auschwitz lehetővé vált. 
Ezért a II. világháborút követően az egyházak hozzáláttak, hogy gyökeresen új alapokra helyez
zék a zsidósághoz való viszonyukat, és minden antíjudaizmustól megtisztítsák az egyházi életet.

„Az egy Isten sok arca” című könyvében R . N e u d e c k e r  jezsuita páter, a római Pápai Bibliai 
Intézetben a rabbinikus irodalom professzora, aki hét éven át judaisztíkát is tanult a cincinnati 
rabbiképző intézetben, a katolikus—zsidó kapcsolatok megújításának történetét mutatja be, a EL 
Vatikáni Zsinattól (1965) II. J á n os P ál pápának a római zsinagógában tett látogatásáig (1986). 
A könyve első részében a szerző ismerteti és méltatja az idevágó hivatalos vatikáni dokumen
tumokat : a II. Vatikáni Zsinat N o stra  a eta te  kezdetű nyilatkozatának 4. pontját (1965), valamint 
az „Irányvonalak és útmutatások a N o str a  a e ta te  kezdetű zsinati nyilatkozatok végrehajtására" 
című (1974) és ,.H o g y a n  k ell a z sid ó k a t és  a z sid ó sá g o t h e ly e s e n  á b rá zoln i a k a to lik u s e g y h á z  ig e 

h ir d e té sé b e n  és  k a te k é z is é b e n ? ”  című (1985) vatikáni határozatokat. E szövegekből kiderül, milyen 
gondos és körültekintő munkával kívánja a kato-likus egyház vezetése gyökeresen új alapokra 
helyezni a katolikus—zsidó kapcsolatokat. A dokumentumok a teológiától kezdve a hitoktatáson 
át egészen a liurgiáig sorra veszik az egyházi élet minden fontos területét, és kifejtik, miként 
kell ezeket úgy átalakítani, hogy a katolikus hívek a zsidóságban ezentúl ne a gyűlölt ellenfelet 
lássák, hanem „az idősebb testvért” (II. János Pál), akit tisztelhetnek, sőt akitől tanulhatnak is.

R. Neudecker a jelentőségüknek megfelelően nagyra értékeli e dokumentumokat, amelyek 
nem térnek ki a legkényesebb kérdések megvitatása elől sem (a „farizeusok” , a „zsidók” negatív 
beállítása az Újszövetség egyes helyein; a keresztény évszázadok zsidóellenessége, az Ószövetség 
és az Újszövetség viszonya stb.). Ám ahol szükségesnek látja, ott Neudecker vitatkozik is e szö
vegekkel: így például kifogásolja, hogy nem kap bennük elég figyelmet Izrael állam problémája, 
illetve, hogy e szövegek olykor még mindig keresztény szemüvegen át nézik a zsidóságot, és nem 
úgy, ahogy a zsidók fogják fel önmagukat.

A könyv második részében a szerző talmudi szövegek alapján igyekszik képet adni a zsidó 
istentapasztalatnak a keresztények számára kevésbé ismert vonásairól, hogy az olvasó ezáltal 
mintegy belülről is megismerje a zsidó vallási gondolkodást.

Végül a könyv függelékében közli a három fent említett vatikáni dokumentum teljes szöve
gét

Neudecker könyvét különösen érdekessé teszi, hogy nem egyszerűen tudományos jellegű kifej
tése a zsidóság új katolikus teológiájának, hanem krónikája annak az izgalmas történetnek, ahogy 
a katolikus egyház X X I I I .  J á n ostó l kezdve kikínlódta magának ezt a fordulatot, nem ritkán az 
egyház konzervatív köreinek dühödt ellenállása közepette. . .  A könyv végén található talmudi 
szemelvények pedig igazi csemegét kínálnak a lelki élet, a misztika iránt érdeklődőknek. Neu
decker könyve izgalmas olvasmány mindazok számára, kiket a keresztény—zsidó viszony kér
dései foglalkoztatnak. (E n d r e f fy  Z o ltá n  a Mérleg 1991/2. számában)

M e g r e n d e lh e tő : M é r le g  E x p e d íc ió , K a p á s u. 14—16. II. 11. ,  H -1 0 2 7  B u d a p es t , T . :  2 0 1 -3 8 6 5 . 
A z  E x p e d íc ió  a k ö n y v h ö z  m e llé k e lt  szá m lá n  és átu ta lá si p o sta u ta lv á n yo n  a p o s ta k ö lts é g e t  is f e l 

tü n teti.


