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Vigyázzatok magatokra és az egész nyájra...

Légy bátor és erős
Textus: Józs 1.1-9
Józsué vezérsége új korszakot
jelentett az eddig Mózes által ve
zetett nép életében. Az évtizede
kig tartó vándorlás végén és a
honfoglalás előtt vagyunk. Felfe
dezhető valami rokonság textu
sunk eseménye és a mi időnk kö
zött. Változásról, korszakforduló
ról, egy szakasz lezáródásáról és
új kezdetről gyakran beszélnek
nálunk is. Az újat, a jövendőt
kell nekünk is elfoglalnunk. Az
igazi kapcsolópont azonban soha
sem a történelmi szituációban
van, hanem mindig a jelenlévő
Istenben, vagyis nem a változás
ban, hanem a változáskor is az
Úrban. Mózes meghalt. Vége az
exodusnak. Minden más lesz, de
Isten marad. Nem egy helyben
marad, hanem szüntelenül moz
gásban marad. Vagyis sohasem a
helyzetek azonosak, hanem min
dig az Úr ugyanaz. A Héber le
véllel kifejezve ugyanezt: „Ne
künk nincs itt maradandó váro
sunk . . . de Jézus Krisztus teg
nap és ma és mindörökké ugyan
az”. Mózes meghalt, egy korszak
lezárult, de máris van új vezér,
Józsué, vagyis van új eszköze
az Istennek, s általa folytatódik
az Ígéret beteljesítése (5Móz 34,4).
Mai olvasatban menjünk végig
a szakaszon és fűzzünk hozzá
megjegyzéseket:
1. Istennek van fantáziája, öt
lete, nem bénul le, nem némul
meg, nem kötődik a régiekhez.
Nem jön zavarba, ahogyan a
múltban sem bénult le, nem némult meg, nem gyengült el, lele
ményesebb volt, mint mi embe
rek, feltalálta magát Magyaror
szágon is, 1948 és 1989 között is.
A jövőtől sem kell félteni az Is
tent. Nem lesz múzeumi figura,
nem konzervatív Ő, nem öreg
szik, semmit sem változik, van
ereje újat kezdeni. Ne féltsük Őt
a holnaptól. Ne gondoljuk, hogy
ezzel a generációval kihal, meg
szűnik, lezáródik a keresztény nép
története hazánkban. Nem! —
mert élő, mindig fiatal, cselekvő
Istene van.
2. Istennek eszközökre van
szüksége. Szolgálókra, akikkel vi
szi tovább ügyét. Isten sohasem
eszközök nélkül munkálkodik a
történelemben; ahogy őseink ki
fejezték: nisi per externa. Jézus-

nak is feltámadása után újra
apostolokra, tanítványokra, szol
gálókra volt szüksége. Mózes
meghalt, de az új nemzedékben
van már eszköze Istennek, s Ő tá
maszt fiakat a követkből is. Itt
van Józsué, más ugyan, mint Mó
zes, de abban ugyanaz, hogy ő is
Istennek szolgál népe vezetésével.
3. Isten parancsol, mert Ür. In
dulj! — hangzik a felhívás Jó
zsuénak. Ne légy mozdulatlan. Fi
gyeljük meg ApCsel. 1-ben a ta
nítványokat: az égre bámulva ál
lanak és kérdés hangzik feléjük
„Galileai férfiak, miért álltok itt
az égre nézve?” Ezután elindultak
hazafelé, visszatértek Jeruzsálem
be, ugyanúgy, ahogy az emmausi
tanítványokról is ezt olvassuk.
Már-már lebénultak, egyre távo
lodtak, aztán Jézussal találkozva
visszatértek. A tanítvány mindig
úton van, mozgásban, csak leme
revedni, csak lebénulni nem sza
bad!
4. Kelj át a Jordánon! Ez a
konkrét parancs hangzik. Évek
óta álomhatár volt a Jordán fo
lyó és a mögötte levő terület,
fantázia birodalma. Mi lehet ott?
Vajon milyen az élet ott? A hely
zet, a gondolkodásmód kissé ha
sonló volt az egykori NDK lako
sainak gondolkodásához. A „drüben”, az odaát csodákat sejtetett...
A valóság mindig egyszerűbb.
Gimnazista koromban latin órán
kortörténetben tanultunk a római
Tiberiszről. Képzeletemben úgy
élt, mint nagy folyam. Nagy csa
lódást okozott, amikor először lát
tam 1949-ben. Kicsiny folyócska
több szigettel, nem is hasonlítha
tó a mi Dunánkhoz. Ugyanígy
jártam a Szajnával Párizsban. Az
álomfolyamok a valóságban fo
lyócskáknak bizonyultak. Képze
letünkben a holnap is mindig ti
tokzatos, s a valóságról kiderül,
hogy egyszerűbb, nincs mit félni
tőle, nincs mit csodálkozni rajta.
Kelj át a Jordánon, ott is embe
rek élnek, ott is, a jövőben is Is
ten lesz az Urad.
5. Isten ajándékozó Isten ma
rad holnap is. Mid van, amit ne
úgy kaptál volna, hangzik az
apostoli kérdés. Isten adakozó Is
ten, az Ószövetségben és az Új
szövetségben egyaránt így ismer
jük meg. Nem mi adunk, Ő aján
j

dékoz: a Földet is, az embereket
is, az életet is, a jövő kulisszáit
is. A holnap Ura szólít. Őt nem
váltják le, ö nem hal meg, bizo
nyos, hogy nem jöhetnek nála ha
talmasabb istenek. Tőle várni le
het, tele van a keze ajándékok
kal, sohasem érkezik üres kézzel,
ezért kérő imádságaink jogosak
és reményteljesek.
6. Isten Önmagát adja. Veled
leszek — ezt ígéri. Vele együtt
kapunk mindent. S ha Ő velünk,
ki lehet ellenünk. Ő az Immá
nuel, velünk az Isten. Nem ígér
veszélytelen életet. Ha tűzön me
gyünk, ha vízen megyünk át, Ő
nem marad el mellőlünk, nem
távozik el, velünk van. (Ézs 40,2731, Ézs 43,1-3, Ézs 49,14-16.) Má
té evangéliuma első és utolsó fe
jezete ugyanazt az ígéretet tar
talmazza. Nevezd Immánuelnek
— azaz velünk az Isten, és Jézus
ezzel búcsúzik: Íme én veletek
vagyok minden napon a világ vé
géig. Textusunkban olvasható
szöveg eskü-szerű. Megesküszik
Isten népének, hogy hűségesen
vele marad. Nem az a különbség,
hogy más az Isten népének sorsa,
mint másoké, hanem az, hogy so
hasem marad magára, egyedül,
tanácstalanul. Ahogy az Újtestamentum gyülekezetében is éne
keljük: Velem vándorol utamon
keljük: Velem vándorol utamon
Jézus (459. ének).
7. Légy erős és bátor! Lehet-e
ezt parancsolni? Lehet, sőt fel
fogható ez az isteni szó teremtő
szónak is. Amit Ő mond, meg
lesz. Férfiak és nők erősek és
bátrak lehetnek. A hit ma több
német teológus szerint bátorság
gal is fordítható: Mut zum Leben,
Mut zum Sein — bátorság a lét
hez. Mut zum Lachen — bátor
ság a nevetéshez, Mut zum Beten... Mut zur Liebe, Mut zur
Hoffnung. Valóban bátorság kel
lett Józsuénak hivatása kezdetén,
szolgálata folyamán és működése
végén. Döntés elé állt és állított.
(Józs 24): „Ti válasszatok, akit
akartok, én azonban és az én há
zam népe az Urat szolgáljuk”.
Döntése példaadó volt, a nép vá
lasza rá hivatkozva így hangzott:
„Mi is az Urat akarjuk szolgál
ni!”
217

8. Őrizd meg és tartsd meg a
törvényt! Iránytű és útjelző volt
ez a sivatagban, hogy el ne téved
jenek. Azóta is útmutató Isten
népének tengeren és erdőben, az
élet dzsungelében és labirintusá
ban. Isten legnagyobb csodája
volt a Thora, így vallották a zsi
dók. Ne térjetek le útjáról se
jobbra, se balra — tanították
gyermekeiknek. Az Isten törvé
nye, tíz szava a maga egyszerű
ségében is átöleli az életet. Kide
rül, hogy nem is olyan bonyolult
az emberi élet, ha tíz szóval alap
jában rendben lehet tartani.
9. Ami az Ószövetség népének
a tízparancsolat, az az Újszövet
ség tanítványainak Jézus új pa
rancsolata, a szeretet parancsa
(Jn 13,34-35). Tulajdonképpen ez
még egyszerűbb: „csak szeress és

tégy, amit akarsz” — vallotta
Augustinus.
10.
Olvasd, tanuld éjjel-nappal
Isten igéjét! Böngészd a Szent
írást, tanította Kierkegaard, mint
a szerelmes levelet, mint gyerme
kedtől érkező írást. Hányszor ol
vassuk el újra meg újra a szerettünktől kapott sorokat. így bol
dogulsz, így jársz sikerrel — Ígé
ri az Ótestamentum verse. így
nem lesz hiábavaló életed az Úr
ban — bíztat Pál apostol lKor 15
utolsó verse szerint.
Az ígéret ismételgetése és a fel
szólítás megismétlése nem hiába
való. Légy bátor és erős, ne félj
a jövőtől, ne rettegj, mert veled
van az Űr Istened mindenütt.
Nem a személytelen Isten vala
hol, valamikor, hanem személyes
Istened, Urad. Luther kátéma

gyarázata szerint a legfontosabb
mondat a második hitágazatban:
Jézus Krisztus az én Uram. Tex
tusunk végét lehet a gyülekezet
együttes biztatásának is felfogni.
Együtt mondja ezt a nagy sereg,
mindenki, aki ugyanezt tapasztal
ta meg: Velünk az Űr. S most biz
tat egyest és közösséget, mint az
ismert ének is: Hány hívő érte el
az égi célt (454. ének). A jövő, sőt
az örökkévalóság, a holnap, az
ígéret földje, sőt a mennyei Je
ruzsálem is a miénk. Ezért lehe
tünk bátrak és erősek. Jó alap
hang, jó biztatás ez konferen
ciákhoz, egyéni és gyülekezeti
élethez egyaránt.
H. K.

Elhangzott: Asszonykonferencián,
Piliscsabán 1992. május 19-én)

SZEMLE
Nagyon szívesen olvastuk a Confessio c. negyedévi periodika idei
első számában (kiadja a Magyaror
szági Református Egyház) a követ
kező, minket is nagyon érdeklő té
mákról írt cikkeket: Theológiai ta
nárok konferenciája a fundamenta
lizmusról szóló beszámolót, ponto
sabban három következő cikket:
Bölcskei Gusztáv: Történeti és szo
ciológiai szempontok a protestáns
fundamentalizmus
értékeléséhez,
Szűcs Ferenc: Neo-orthodoxia, kon
zervativizmus és fundamentalizmus
a protestáns theológiában, valamint
Juhász Tamás: Eredj el, Sátán, mert
meg van ír v a ... Fundamentalista
magatartásformák az egyházban és
Jézus Krisztus tekintélye.
Mindez különösen is aktuális az
után az Országos Teológiai Konfe
rencia után, amit 1992. június 10—
12-én rendeztek a Biblia Szövetség
és a Keresztyén Ismeretterjesztő
Alapítvány védnökségével. Ezen a
konferencián dr. R. C. Sproul ame
rikai presbiteriánus professzor tar
tott előadás-sorozatot. Résztvevőként
megint átéltem, milyen nehéz közös
nyelvet találnunk, amikor a Biblia
infallibilitása és inerrenciája kiter
jed a földrajzi, történelmi, termé
szettudományos, statisztikai terüle

tekre is és nem marad meg hitünk
és életünk zsinórmértékének. Tu
dom, hogy a fundamentalizmus ti
pikusan amerikai védekezési reak
ció a teológiai liberalizmus és mo
dernizmus ellenében. Azt is isme
rem, miként fonódik szerencsétlenül
össze az USA-ban a fundamentaliz
mus az ébredési mozgalmakkal.
Mint evangélikus teológus, nem le
hetek fundamentalista, hiszen Jézus
Krisztus személye áll hitem közép
pontjában és nem egy drága könyv,
a Szentírás betűje. Ma is vallom az
egyszerű lutheri tanítást: a Biblia
pólya, de benne fekszik a betlehe
mi Gyermek s nem szabad összeté
vesztenünk a pólyát a Gyermekkel.
Másként, teológus módra fogalmaz
va: Christus Dominus Scripturae. —
A szinte reménytelennek látszó in
tegrálási kísérletet az nehezíti, hogy
az objektív vita helyett hamarosan
jelentkezik a fanatizmus, a fölényes
magabiztosság, a másokat lenéző hi
tetlennek nyilvánítás. Az említett
konferencián, amikor Barth, Brunner, Bultmann nevével és munkájá
val kapcsolatban nemcsak a kritika
hangzott el, hanem a gúnyos ne
vetés, a Teológia feletti gőg és ar
rogáns ítélkezés is — felálltam és
elhagytam a konferenciát. Olyanok

KÉT REGGELI IMÁDSÁG
DÁN IMÁDSÁGOS KÖNYVBŐL

(Gerhard Petersen: Glaeden ved Stelheden)
Mennyei Atyám,
tégy nyitottá az előttem álló napon,
hogy benned bízzak,
ne féljek a feladatoktól és kihívásoktól,
hanem mint a Te ajándékaidat fogadjam azokat.
Óvj meg attól,
hogy a jelen valósága elől meneküljek, álmodozzak,
és elfelejtsem azokat az ajándékokat,
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nevettek, akik az említett teológu
sok becsületes törekvését az Igéért,
túlegyszerűsítve mindent, hitetlen
ségnek bélyegezték, bár soha nem
olvastak egy sort sem. Hogyan lehet
itt eredményes párbeszédet folytat
ni? Októberi Reformáció ünnepe
közelében megjelenő számunkban
meg akarom szólaltatni a funda
mentalizmus ügyét — több szem
pontból érintve a kérdést —, de
fogytán a reménységem. A másik
jelentős írást is figyelembe ajánlom
a
Confessio
1992/1.
számából
Medgyesy M. László: Figyelem, fi
gyelem! Szektariadó! — A kolozsvá
ri Egyetemi Fokú Egységes Protes
táns Teológiai Intézetben 1991. jú 
liusában rendezett lelkésztovábbkép
ző tanfolyamon elhangzott gyakorla
ti teológiai előadás szövege. Irodalmi
stílusban, olvashatóan, nagyon mé
lyen figyelmeztet a szerző arra a ve
szélyre, ami Magyarországon és Er
délyben egyaránt fennáll, hogy ti.
egy nyugati divatos szektát érde
kesebbnek, vonzóbbnak találnak
még híveink is, mint a történelmi
egyházakat. Főleg fiatalok — fűzi
hozzá az előadó. A Lelkipásztor a
jövőben is figyel erre a kérdésre.
H.

K.

melyeket számomra készítettél, hogy velük Téged
szolgáljalak
és azokat, akikkel együtt töltöm el ezt a napot. Ámen.
Uram, a Te új világod nem távoli álom.
Találkozom vele a szeretetben,
azokban, akik engem szeretnek,
találkozom vele a reggel fényében,
a csapból folyó víz csobogásában,
a reggeli vajaskenyérben, a virágokban,
mindenben, ami képessé tesz arra,
hogy új napot kezdjek. Ámen.
Fordította: Szilas Attila

TA NULJU K A KRISZTUST!
KIERKEGAARD SÖRÉN:

Minden javunkra van — ha szeretjük Istent
(A gyűjteményes kiadás „Christelige Taler” című —
13. sorszámú kötetéből.
Dán eredetiből fordította: D. Ordass Lajos, 1964.)*

Ha valaki ünnepélyesen és ha
tározott szóval biztosítana minket
afelől, hogy szereti Istent, kizáró
lag csak Istent szereti, mert Is
ten az egyetlen és első szerelme
— és ha ezt az embert valaki
megkérdezné: miért szereti Istent,
ő pedig a kérdésre azt felelné:
„mert Isten a legmagasztosabb, a
legszentebb, a legtökéletesebb
lény” — és ha a következő kér
désre: hogy más okból, vagy más
indításból sohasem szerette-e Is
tent, — az az ember „nem”-mel
válaszolna, akkor alighanem meg
gyanúsíthatnám őt azzal, hogy ra
jongó és óva intenénk őt attól,
hogy rajongó hangulata valami
képpen kudarcba fulladjon. — Az
ember egyszerűen és alázatosan
azért szereti Istent — mert rászo
rul.
Természetesnek
látszik
ugyan, hogy az ember annak ér
dekében, hogy szeresse Istent, a
magas mennybe kívánna szár
nyalni, ahol Isten lakik, mégis a
leghelyesebb és a legbiztosabb
úgy szeretni Istent, hogy alázato
san a földön maradunk.
Bár magasztosnak látszik Is
tent azért szeretni, mert ő olyan
fennkölt és ezzel ellentétben ön
zésnek látszik Istent azért sze
retni, mert az ember rászorul,
mégis az utóbbi mód az egyet
len, amellyel az ember szeretheti
Istent. Jaj annak az elbizakodott
embernek, aki vállalkozik arra,
hogy Istent szeresse anélkül, hogy
rászorulna! Embernek embertár
sához való viszonyában esetleg
szó lehet olyan rajongó szerétéi
ről, amellyel az ember kizárólag
tökéletességéért szeret valakit. De
az élet alapviszonyában, amelylyel az ember Istent szereti, jó,
ha megértjük, hogy az ember rá
szorul Istenre és kizárólag azért
szereti Őt — mert rászorul. Az az
ember szereti legjobban Istent,
aki szíve mélyéből elismeri, hogy
rászorul Istenre. Ne merészked
jél Istent Istenért szeretni! Alá
zatosan meg kell értened, hogy
életed örök boldogulása Tőle függ
és ezért kell Istent szeretned.
Azért kérdezze meg hát min
denki önmagát — saját boldogu
* Vö.: Lelkipásztor 1992/134 kk.

lása érdekében —, hogy szereti-e
Istent? Legmélyebb értelemben
véve a boldogulás alapkérdése ez:
szeretem-e Istent? — Ha igenlő
a válaszod, akkor boldogulásod is
biztosítva van. Mert „Azoknak,
akik Istent szeretik, minden ja
vukra van.” (Róm 8,28).
Oh! Milyen sokszor mondták
már el ezt a szót! Sokszorosan is
mételgették, magyarázták építő
szándékkal, kifejtették újra meg
újra vigasztalásul és megnyugta
tásul! Rámutattak arra, hogy a
tapasztalat miképen erősíti meg
ezt az igazságot. Miképpen szol
gált v a l ó b a n minden javukra
azoknak, akik Istent szerették!
Cáfolták a kételyeket és világos
sá tették, hogy valóban így áll a
dolog, bármennyire akarja is az
ellenkezőjét bizonyítani a szenve
dés, a megpróbáltatás, a kísértés
ideje, vagy tartós időszaka, végül
mégis minden javukra szolgál
azoknak, akik Istent szeretik.
Bármennyire nyugtalankodjék is
a gondolat és bármennyire csökönyösködjék is a kételkedés, végül
is kénytelenek magukat megadni.
Hát aztán? Vajon abból a bi
zonyosságból, hogy minden ja
vukra szolgál azoknak, akik Is
tent szeretik, abból föltétlenül következik-e az, hogy én szeretem
Istent? Pedig éppen ez a döntő
kérdés! Minél személytelenebbül
száll szembe a kételkedés érvelé
seivel és ha elméletben meg is
cáfolja őket, de ezzel egyben meg
is elégszik — annál inkább té
veszti el az ember a lényegesen
döntő kérdést. Az emberek sok
szor alkalmatlan helyen szorgoskodnak. Küzdenek, harcolnak,
töprengenek
és fontolgatnak,
hogy bizonyítsák a keresztyénség
igazát és ha ezt bebizonyították,
máris megnyugszanak abban a
hitben, hogy minden a legna
gyobb rendben van. Ez azt jelen
ti, hogy az ember már a kezdet
kezdeténél nyugalomra telepszik,
holott ezt csak a végnél volna
szabad megtennie. És ez különö
sen ezekben a mostani időkben
furcsa magatartás, amikor egyéb
ként az ember mindenképpen
igyekszik haladni. Oh, az az em
ber, akinek csak parányi fogalma
is van a dolgokról, könnyen be

láthatja, hogy minden egyéb csak
előmunkálata, csak bevezetése a
főkérdésnek: így van-e ez é n v e l e m ? Dehát az egészet visszájá
ra fordították, azért kezdtek
olyan foglalkozásba, amelyről a
keresztyénség még csak nem is
álmodott. A keresztyénséget tekin
téllyel hirdették. A szándék az
volt, hogy egy pillanatot sem sza
bad annak bizonyítgatására tékozolni, hogy a keresztyénség igaz,
hanem ehelyett mindenki rögtön
forduljon önmagához ezzel a kér
déssel: Hogyan viszonyulsz te ma
gad a keresztyénséghez? Ez az
önmagunkkal való törődés, ez a
hívő voltunkért való rettegő féle
lem a legjobb fegyver a kételke
dés ellen és a legjobban bizonyít
ja a tanítás igaz voltát. Mert aki
magával törődik, az teljes erejé
vel dolgozik is a maga helyén.
Mivel azonban a keresztyének
már teljesen megszüntették ezt az
önmagukal való törődést, azért
támadt egy olyan fajta kételke
dés, amellyel még a sátán sem
képes megküzdeni — (ő legföl
jebb csak kitalálni képes azt) —
egy olyan kételkedés, amelyet le
hetetlenség legyűrni, mert volta
képpen azt követeli az embertől,
hogy harc közben menjen át a
kételkedés oldalára, tehát a harc
érdekében árulja el a keresztyén
séget. Keresztyén szempontból
nézve a kételkedés ellen az egyet
len jegy ver: hallgatni! Vagy
lutheri kifejezéssel: „Befogni a
szájat!” — A kételkedés ezzel
szemben viszont azt mondja: „Állj
szóba velem! Győzz le! Győzz le
az én fegyvereimmel!” — Micso
da képtelenség! Ha például egy
hazudozó ember azt indítványoz
ná: „Kelj versenyre velem és
győzz le engem az én fegyvereim
mel” — ugyan mit használna az
igazságnak, ha ezt az indítványt
teljesítené és mi haszna volna az
ilyen módon kivívott győzelem
ből?!
Mivel a dolog így áll — még
pedig széles általánosságban igy
áll — azért nyilván hasznos, ha
az ember az egészet megfordítja.
Ha a keresztyén hitből kapott
személyiségének rugóját a kellő
helyre igazítja. Így történik ez
ebben a mostani beszédben is.
Ahelyett, hogy bizonyítgatnék,
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hogy a dolog valóban úgy áll,
hogy minden javára szolgál an
nak, aki Istent szereti, egyszerűen
— úgy, amint kell is — ezt örök
re eldöntöttnek fogadjuk el, a vi
lágon a legbizonyosabbnak veszszük és ehelyett inkább arról be
szélünk, hogy
Minden javunkra szolgál —
„h óa” szeretjük Istent.
Ez a beszéd tehát lényegében a
„h a” szócska körül fordul meg.
Apró szócska, de mérhetetlen a
jelentősége. Apró szócska de még
is egy egész világ — a személyi
ség világa — fordul meg rajta.
Talán ismered azt a népet, amely
szűkszavúságáról volt híres. És
talán ismered ezt a rövid vála
szát is: „Ha!”** — Lám, a túlerő
gőgösen adta tudomásul, mit tesz
majd megszámlálhatatlan seregé
vel, ha az ellenállást megtöri. A
válasz rövid volt: „H a!” Hason
lóan áll a dolog a sok érvelgetéssel és ellenérveléssel, amely ké
pességéiről csak büszke szóval
nyilatkozik — holott semmire
sem képes, „h a” maga nem hisz.
A legkisebb haszna sincs a bizonygatásokból, „ha” ő maga nem
hisz. Legkevesebbet sem használ
neked, „h a” magad nem hiszel. A
legkisebb mértékben sem segíthet
téged hitre a bizonygatás. Ellen
ben teljesen közömbös lehet ez
számodra, „h a” hiszel. Valóban
kicsinyke szócska ez a ,,h a”. Ha
Isten szeretet, úgy ebből magából
következik, hogy minden javukra
szolgál azoknak, aki Istent szere
tik. De abból, hogy Isten szeretet,
semmiképpen sem következik ma
gától értetődően, hogy te magad
hiszed is, hogy Isten szeretet,
vagy az, hogy te magad szereted
Öt. Ha ellenben ,,t e” hiszel, akkor
ebből magátólértődően követke
zik, hogy azt is hiszed, hogy min
den a „t e” javadra szolgál. Hi
szen éppen ez a tartalma Istenbe
vetett hitednek! Az egyik esetben
az ember az, aki Isten helyébe
önmagát merészeli odaállítani és
bizonygatni próbál valamit Isten
ről. Bizonygatja, hogy Isten sze
retet és azt, hogy ebből mi kö
vetkezik. A másik esetben az em
ber alázatosan megérti, hogy Is
ten szeretet. S ha ezt hiszi, akkor
ebből minden bizonygatás nélkül
is következik mind a többi. A biZonygatásból nem származik sem
mi s z á m o m r a , a hitből viszont
minden következik a s z á m o m r a.
Így tehát ez a beszéd erről a
„h a”-ról szól és ezzel kapcsola
tosan a hitről beszél, amely kin
cseink közül a legfőbb és egyedül
** (A spártaiak válasza Fülöp ma
kedón királynak, amikor így fe
nyegette őket: „Ha betörök La
komába, kiirtom a népet!”)
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igaz. Minden más kincsünkkel
kapcsolatban áll az, hogy hozzá
juk fűződik egy „d e”. Van ezek
nek a kincseknek egy olyan olda
luk, amely felől tekintve bizony
talanná válik, hogy valóban kin
csekkel állunk-e szemben. Kincs-e
igazán? Kérdésessé válik, nem
lenne-e jobb az embernek, ha ezt
a kincset nem kapta volna meg.
De a hit az a kincsünk, amely
olyan, hogy amennyiben hiszel,
igazán hiszel, mindenekfölött hi
szel, — még ha olyasmi történnék
is veled, amitől a legjobban fél
tél: mégis hittel megérted, hogy
számodra mégis csak a legfőbb
kincs — tehát jó! A kételkedés
nek hatalma van mindenen, amit
kincsnek szoktunk nevezni, ha
talma van kérdésessé tenni eze
ket. A hitnek azonban arra is van
hatalma, hogy ami csak életedben
érhet, jó, vagy rossz, azt mégis
kétségbevonhatatlan kincseddé te
gye.
Minden javunkra szolgál —
ha szeretjük Istent.
Gondolj most magadnak egy
embert, akinek a birtokában van
a szerencse minden java. Fájda
lom, kudarc nem érheti. Semmi
féle szenvedést, vagy veszélyt
nem ismer. Kívánságai mind tel-,
jesülnek. A kicsinyes emberek
irigylik. Az ifjúság boldognak
magasztalja. Vajon ő maga is
boldognak mondhatja-e magát!
— Igen! — „h a” hiszi, hogy Isten
szeretet! Mert ez esetben min
den a javára szolgál. „H a!” —
Furcsa, hamis szócska ez a „h a”.
Ezt jól tudja az olyan ember, aki
ért ahhoz, miként kell embertár
sa lelkében elültetni a kételyt.
Minden ilyen kétely bűn! Másva
lakiben fölébreszteni ezt a kételyt
pedig — félrevezetés! — De tisz
tesség az olyan embernek, és ma
gasztalás, hála legyen az olyan
komoly embernek, aki nem fél
másvalakiben fölkelteni az olyan
kételyt, amely megtanítja azt az
embert önmagában kételkedni. Az
ilyen kétely az önmagunkkal való
törődés kezdete. Tehát: „ha”! —
Ez a „h a” a bűnbánat prédikáto
ra. Oh, talán azt hiszed, hogy a
bűnbánat prédikátora csak a zúgó
zivatarhoz hasonlíthat és csupán
félelmet kelt. Nem! A bűnbánat
igazi prédikátora lehet Isten halk
szellőben megjelenő hangja is
(lKirályok 19,12.) Lehet ugyan,
hogy nem éppen cirógat, mert le
het szigorú, olyannyira, mint ma
ga az örökkévalóság komolysága.
A bűnbánat igazi prédikációja
csak egyre törekszik: Közelfér
kőzni hozzád és hozzám, közel az
egyes emberhez. Annyira közel,
hogy úgy sebezze meg, hogy az
az ember önmagának a bűnbánat
prédikátorává legyen. Vigyázz te
hát e r r e a „ha”-ra! Vagy más

ként kifejezve: Igyekezzél ezt a
„h a”-t szeretni! Mert ha nem
szereted, akkor saját vesztedet
munkálod. De ugyanakkor óva
kodjál is ettől a „h a”-tól! Mert
ha a szívedbe talált, úgy lehet, esz
tendők sorára lesz szükséged,
amíg le tudsz számolni vele. He
lyesebben: ha igazán telibetalált
téged, akkor soha le nem tudsz
számolni ezzel a „ h a ”-val! Ne is
akarj leszámolni vele! Ez a „ha”
nyíllá; válik a szívedben és ott is
kell maradnia mindvégig. Ne
riadj vissza a bűnbánat prédiká
torától, akinek a megjelenése ta
lán ijesztő és a hangja haragos,
aki megkínoz, büntet és háborgat.
Mert mindez csak javadra van.
Minden ember szíve bensejében
ott lakik a bűnbánat prédikátora.
Ha szóhoz jut, akkor nem mások
nak prédikál. Nem is tesz meg
téged a bűnbánat prédikátorává.
Csak neked prédikál. Nem prédi
kál valamely templomban egybe
gyülekezett tömegnek. A szív tit
kos kamrájában prédikál. — Ne
ked. Akár meghallgatod, akár
nem. Senki és semmi másra nem
figyel. Lesi a meghallgattatás pil
lanatát, amikor körötted minden
elcsöndesedik. Amikor a csönd
ben egészen magadban vagy.
Te szerencsés ember, akit so
kan irigyelnek és akit olyan so
kan mondanak boldognak! Ha
megsebzett téged ez a ,,h a”, vagy
ha te sebezted meg magadat ve
le, akkor hasztalan keresel meg
nyugvást abban, hogy más ember
boldognak mond téged. Még ha
minden ember egységesen biztosí
tana is téged arról, hogy valóban
boldog vagy, még az sem adja
meg neked a legcsekélyebb bizo
nyosságot sem! önmagaddal gyűlt
meg a bajod. A bensődben lakó
bűnbánat-prédikátorral! Ö nem
sokat érvel. Ahhoz túlságosan jól
értesült. Csak ennyit mond: „h a”!
És akár hosszabb beszéddel
akarsz hozzáfordulni, akár pe
dig rövid kérdést akarsz neki föl
tenni, mindig csak annyit mond:
„ha”! Ha gazdagságod tudatában
arról kezdesz elmélkedni, hogy
saját kezedben tartod a lehetősé
get, hogy életedet kényelmessé te
gyed, élvezetekben gazdaggá te
gyed, és ami még ennél is több:
hogy saját kezedbe van helyezve
annak a lehetősége, hogy sok em
berrel jót tégy — ha mindezek
nek végig-gondolásával magadat
boldognak nyilvánítod — akkor
azt mondja neked a bűnbánatnak
ez a prédikátora: „igen — h a hi
szed, hogy Isten szeretet, h a sze
reted Istent, akkor mindezek ja
vadra szolgálnak!” — Van ebben
a válaszban egy kis félénkség.
Talán még ridegség is. És külö
nös a kétértelműsége! Sem nem
„igen”, sem nem „nem”. Ha azt
kérdezed tőle: „tehát nem szere-

tem Istent?” — akkor ezt vála
szolja: „Ezt nem tudom. Én csu
pán azt mondom: h a szereted Is
tent, akkor...”. Ha erőlteted igen
lő válaszát, ha halálosan megfe
nyegeted és úgy követeled tőle
igenlő válaszát, akkor sem bírsz
vele. Hízelgéssel és könyörgéssel
sem mégy semmire. Agyon se üt
heted. (Csak egészen különös ér
telemben). Egyébként sem fél a
haláltól. De amíg él, amíg a sza
vát hallod, egyre ezt az egy
szócskát ismétli: „h a”. — Ha így
szólnál hozzá: „Vagyonom felét
odaadom a szegényeknek, csak le
hetnék bizonyos afelől, hogy a
megmaradó részem valóban a ja
vamra szolgál” — és ő nem adna
neked választ, mert hiszen nem is
adhat neked választ ilyen beszéd
re, vagy ha így válaszolna neked:
„Igen — h a ” — s ha az általa
mondott ilyen „h a” szócska ha
talma valósággal megriasztana té
ged és így mondanád neki: „tel
jes vagyonomat kész vagyok a
szegényeknek odaadni, ha bizo
nyos lehetnék afelől, hogy a sze
génység valóban javamra szolgál”
— akkor is azt feleli: „Igen —
h a szereted Istent !
Ha szereted Istent. Vagy: ha
hiszed, hogy Isten szeretet. Mert
ha hiszed, hogy Isten szeretet,
úgy szereted is Öt. És akkor
minden a javadra szolgál. De vi
gyázz, és valamiképpen tévedésbe
ne essél! Valahogyan ne szeresd
Istent boldogságod túláradó ér
zelmével, mintha nem is lenne
szükséged öreá — hiszen boldog
vagy! Nem! Nem! Meg kell ta
nulnod rászorulni Istenre. Szeret
ni őt, mert hiszen rászorulsz, te,
mindenek között a legboldogabb
ember. Boldogulásod semmikép
pen, de éppen semmiképpen sem
fordul meg a szerencséden, ha
nem csak akkor dől el, de akkor
viszont mindörökre eldől, ha hi
szed, hogy Isten szeretet, ha ma
gad szereted Istent. Oh, te boldog
ember —, ha ezt boldogságodra
hiszed! Akkor a javadra szolgál
minden: a gazdagságod, az egész
séged, pompás szellemi adottsá
gaid, örömöd szerelmesed olda
lán, tisztességed és tekintélyed az
emberek között, gyermekeidnek
boldogító vidámsága: mind-mindez javadra szolgál — h a szereted
Istent és akkor valóban boldog
vagy. Ugyanis, ha valaki még
annyira boldog is, de nincs a bol
dogságáról bizonyossága, akkor
azt kell mondanunk róla, hogy
ebben még fogyatékos a boldog
sága. A boldogságról való bizo
nyosság, a rendíthetetlen bizo
nyosság, amely nélkül nem bol
dogság a boldogság, csak az, ha
bele tudunk fogózni abba a bizo
nyosságba, hogy Isten szeretet.
Tudni azt, hogy Isten szeretet,
magábanvéve még nem bizonyos

ság. A bizonyossághoz, az egé
szen személyes bizonyossághoz az
szükséges, hogy ebben a tudá
somban tudjak önmagámról és tu
dásomhoz való viszonyomról. Ez
abból áll, hogy hiszem — itt hi
szem —, hogy Isten szeretet.
Hinni, hogy Isten szeretet, az
egyértelmű az iránta való szere
tettel.
Bizonyára sokszor hallottál már
a szó hatalmáról. Valóban sokra
képes a szó! De különösen ennek
a kis „h a” szócskának nagy a ha
talma, amikor a bűnbánat prédi
kátoraként megszólal az ember
bensejében és pontosan „ehhez az
emberhez” szól. A szó hatalma
már trónusokat is ledöntött. Meg
változtatta á világ menetét. De
ennek a „h a” szócskának még
nagyobb a hatalma. Mert a leg
nagyobb változás az, amely az
emberben örökre végbemegy a
„h a” szócska hatása alatt. Örök
időkre szóló változás az, jelentő
sebb minden fontos világváltozás
nál, ha egy ember elkezdi szeret
ni Istent. Hogyan történik ez, mikor történik ez, azt senki meg
nem mondhatja. Az ember ben
sejében lakó bűnbánat-prédikátor
abban segítségére lehet, hogy fi
gyelmes legyen, hogy önmagával
törődve keresse a Lélek bizonyos
ságát, miközben Isten Lelke az
emberi lélekkel együtt bizonysá
got tesz, hogy szereti Istent. De
megadni azt a bizonyosságot csak
Isten tudja. Ébrentartani az em
bert a bizonytalanságban és sar
kallni az embert, hogy törekedjék
bizonyosságra, arra nagyon alkal
mas a bűnbánat prédikátora. Azt
mondja: minden javadra szolgál
— „h a” szereted Istent! Ezzel a
szóval szólítgatja élete reggelén
az ifjút, ezzel szólítgatja meg
sokszor és sokféleképpen a férfit
az élet szorgos munkával teli
napjain. Ezzel a szóval gátolja
meg az öreget abban, hogy elfá
suljon és érzéketlenné váljék.
Nem fűz hozzá és nem vesz el
belőle egyetlen szótagot sem. Nem
változtatja meg a hangját. Nem
ad a szónak más hangsúlyt. A ha
lott ember változatlanságával, az
örökkévalóság nyugalmával mond
ja: „ h a ” !
Minden javunkra szolgál —
ha szeretjük Istent.
Gondolj most egy másik em
berre: a Nyomorultak Nyomo
rultjára — akitől az emberi rész
vét már réges-régen elpártolt és
cserbenhagyta őt, aki saját bűne
miatt már önmagával sem mer
törődni és a saját érdekében kí
ván nyomorúsága tudatától meg
szabadulni és éppen ezért — ha
lehet — még szerencsétlenebbé
válik, olyannyira, hogy szüntele
nül csak ezt hajtogatja magában:
„Velem csak a rossz történik! Ál

landóan halmozódik életemben a
rossz!” — Ha ez az ember nem
szereti Istent, akkor igaza leheti
De hiszen most egészen másról
van szó, mint amit ez az ember
hajtogat! Mert ez: Istent nem
szeretni — isteni módon értve —
az ember legvégzetesebb nyomo
rúsága, ha egyébként akár bol
dog, akár boldogtalan. Ezzel
szemben azonban mindaz, amit az
emberi nyelv nyomornak, bálsze
rencsének, szenvedésnek, vagy
kudarcnak nevez — mindez még
javára szolgálhat az embernek —
„h a” szereti Istent.
Különös kettős lény ez a „h a”.
De így van rendjén. Mert —
ugyebár — a bűnbánat prédiká
tora, ha valóban hivatása magas
latán áll, egyben vigasztaló is. Ért
is a vigasztaláshoz és kitartó is a
vigasztalásával. Még akkor is vi
gasztal, ha minden emberi segítőszándék már le is mondott a
szenvedőről. Ezért a bűnbánat
prédikátora éppen annyira sze
retetreméltó is, mint amennyire
félelmes. A kétségbeesés sötét éj
szakájában, amikor a szenvedő
számára már minden fény ki
hunyt — van még egy pont, ahol
a fény fennen ég. És ez az az út,
amelyre a szenvedőnek rá kell
lépnie. Ez a kiút: „ ha ” Istent
szereted! A vigasztalanság ször
nyű pillanatában, amikor nincs
tovább és a gondolat is megáll,
emberileg nézve pedig minden
nek az értelme megszűnt — ak
kor is van még hátra egy mon
dat, amely új értelmet teremt:
„h a” szereted Istent! A végnek
a félelmes pillanatában, amikor
— emberileg szólva — nem vár
ható már semmiféle fordulat,
amikor mindenütt már csak a
nyomorúság uralkodik, bármerre
és bármiképen forduljon is az
ember — mégis lehetséges még
egy fordulat, amely számodra cso
dálatos módon javadra fordít
mindent — „h a” szereted Istent!
Dehát ki mondja ezt az ember
nek? Óh, minden ember legbensejében él egy vigasztaló, ugyan
ott, ahol a bűnbánat prédikátora
is él. Kevéssé segít rajtad, ha más
ember akar bűnbánatot prédikál
ni neked. Alkalmatlan rá! Amit
tesz, üres játék csupán. A leg
több, amit elérhet az, hogy rá tud
bírni téged arra, hogy önmagad
bűnbánat-prédikátorává
légy.
Ugyanígy kevéssé segít rajtad az
is, ha más ember akar megvi
gasztalni téged. Ha nehéz dönté
sek kísértő hangjai között viaskodol, akkor más ember vigaszta
ló szándéka meg nem érthet té
ged és éppen ezért nem is segít
het rajtad. S ha valóban nyomo
rúságban vagy, akkor még csak
nem is igényelheted mástól, hogy
részvételével élje bele magát a te
helyzetedbe. De ott legbelül, ahol
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a bűnbánat prédikátora is lakik,
ott tanyázik a vigasztaló is — ez
a „h a” és amint ez a szó nem
engedi (magát megvesztegettetni a
boldog ember hízelgéseitől, kö
nyörgéseitől és fittyet hány fe
nyegetéseinek, ugyanígy <ó— hála
érte Istennek — rettenthetetlen
ez a szó az ínség idején is. Ha azt
gondolod, hogy a beteges, a gon
dokkal teljes képzelődés megfejt
hetetlen rejtély elé tudja állítani
ezt a vigasztaló szót, vagy el tud
ja hallgattatni — akkor tévedsz.
Mondj el ennek a vigasztalódnak
bármit, add tudomására, hogy
milyen hatalmak akarnak legyűr
ni téged, panaszold el neki, hogy
bármiként rugdalódzol is, ha szí
ved tiltakozik is, de mégis szá
jadra kívánkozik ez a szó: „Isten
nem a szeretet!” — ő még ettől
sem riad meg, csak ismételgeti:
„h a” szereted Istent, minden ja
vadra szolgál.
Oh, végső vigasztalás! Oh, bol
dogító vigasztalás! Oh, mindenek
fölött való vigasztalás!
Mint már szó esett róla: ha az
emberi részvét megszűnik, ha az
egyik ember nem mer beletekin
teni a másik emberbe: akkor az
emberben odabent mégis lakik
egy vigasztaló. A Szentírás azt
mondja: (Márk 9,50): „Legyen
bennetek só!” Ilyenféleképpen
van meg az ember bensejében a
vigasztalás is. Bár ez a vigaszta
ló nem tagadja meg bűnbánatprédikátor-voltát. Mert ha mély
nyomorodban, szenvedésed fáj
dalmas kiáltásakor, vagy riadtságodban elhangzó segélykiáltásod
alkalmával megkísérelnéd, hogy
rábírjad őt arra, hogy adja meg
neked a bizonyosságát annak,
hogy szereted Istent: akkor ő csak
annyit felel: „h a” szereted Is
tent! Azt se képzeld, hogy nyomo
rodban való részvétérzetből adja
meg neked ismételten is ezt a vi
gasztalást. Nem! Hanem azért vá
laszol neked, mert attól félt té
ged, hogy beleveted magadat a
legmélyebb emberi nyomorúság
ba, abba a nyomorba, amelyben
nem szereted Istent. Nem arra tö
rekszik, hogy nyomorodból kise
gítsen, nem is igyekszik neked azt
megadni, amit meg nem adhat: a
bizonyosságot afelől, hogy szere
ted Istent. De amíg nyomorod
bűnbánatot prédikál neked, ő vi
gasztalást prédikál. Nem emberi,
hanem isteni vigasztalást és eb
ben az isteni vigasztalásban min
dig benne van a bűnbánat köve
telése is.
Oh, te szenvedő ember! „Ha”
hiszed, hogy Isten szeretet —
vagy ami ugyanazt jelenti —
„h a” szereted Istent (mert ha hi
szed, hogy Isten szeretet, akkor
szereted is Istent), akkor mindez
javadra szolgál. Ne mondd, hogy
képtelen vagy megérteni, hogyan
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szolgálhatna mindez a nyomorú
ság a javadra, ne is engedd ma
gadat a kételkedés tévútj ára ve
zettetni és ne kezd el kérdezgetni,
hogy vajon az Isten szeretet-e?
Aggódj önmagadért, de találj ma
gadban vigasztalást is. Figyelj a
szóra, mely bensődben szólal
meg: „ha” szereted Istent. Ez a
szó nem tudja neked megadni a
bizonyosságot, hogy szereted Is
tent — mert ezt csak Isten ad
hatja meg neked, ha az Ő Lelke
bizonyságot tesz a te lelkeddel
együtt, hogy szereted Istent —,
ha vele együtt tudva hiszed, hogy
ö a szeretet. De ez a szó segít
het téged a megbizonyosodás ke
resésében. Ha a kétségbeesés hul
lámai össze akarnak csapni fölöt
ted, akkor ez a szó még mindig
megteremti a szabadulás kilátá
sát. Amikor az összeroskadásig
jutottál el és föl akarod adni a
küzdelmet, akkor ez a szó még
mindig nyitvahagyja a segítség
lehetőségét: — „h a” szereted Is
tent.
Minden javunkra szolgál —
ha szeretjük Istent.
Gondolj most magadnak egy
embert, aki a Lélek ajándékaival
még a lehetségesnél is gazdagab
ban van megáldva. Nagy elmé
lyüléssel, éles fölfogó-képességgel, világos szemléltető-készséggel. Hozzá hasonlót még sohasem
láttak. Gondolkodó ember. Ez az
ember elelmélkedett Isten lényén,
arról, hogy Isten szeretet. Elmél
kedett arról is, ami ebből követ
kezik, hogy éppen ezért a világ
nak a legjobbnak kell lennie és
mindennek az ember javát kell
szolgálnia. Amit ez az ember így
kifürkészett, azt meg is írta egy
tanulmányban. Ez a tanulmány
az egész emberiség közkincsének,
büszkeségének számított. Minden
nyelvre le is fordították. A tudo
mány minden alkalommal idézi
is. Fölolvasások alapjául is szol
gál. Ebből az írásból merítik a
papok is bizonyítékaikat. — Ez
az ember eddig nem ismerte a
világot. Kiváltságos helyzetben
élt, amint az ki is jár a tudo
mány művelőjének! Most az tör
tént aztán vele, hogy váratlanul
döntés kötelessége elé került. Ne
héz ügyben kellett határoznia,
mégpedig döntő pillanatban. Dön
tése olyan következményekkel
járt, amelyekre egyáltalában nem
számított: ő is és vele együtt
sokan mások mély nyomorba hul
lanak. Bár döntése ilyen követ
kezményekkel járt, bizonyos afe
lől, hogy mást nem tehetett, mint
amit lelkiismeretes mérlegelés
után cselekedett. — Itt tehát
nemcsak szó esik egy szerencsét
lenségről, hanem arról van szó,
hogy ő maga idézte elő azt, bár
mennyire ártatlannak érzi is ma

gát. — Megsebesült a lelke. És a
lelkében most kétség támad, hogy
vajon ez is javára szolgálhat-e
hát? És ez a kétség — őbenne: a
gondolkodóban — ilyen irányba
tereli a gondolatokat: Vajon sze
retet-e az Isten? Mert a hívő em
berben a kételkedés az öntépelődés irányában indul el. A tépelődés mindjobban elhatalmasodik
rajta annyira, hogy végül azt sem
tudja már, hogy merre van be és
merre van ki! Ebben az állapotá
ban paphoz fordul — ismeretle
nül. Megnyitja bensejét a pap
előtt. Vigaszt keres. A pap, aki
lépést tartott a korával és gon
dolkozó ember is, be akarja neki
bizonyítani, hogy a dolog való
ban javára szolgál, hiszen Isten
szeretet. De a pap azt is hama
rosan észreveszi, hogy szellemi
ekben nem tud megmérkőzni ez
zel az emberrel, azért — néhány
sikertelen kísérlet után — azt
mondja a pap: „Most már csak
egy tanácsot tudok adni. Van egy
könyv, amely Isten szeretetéről
szól. Ez meg ez az ember írta.
Olvassa el ezt és mélyedjen el
benne. Ha ez nem segít, akkor
ember magán nem segíthet.” —
Az ismeretlen válasza ez: „Én va
gyok ennek a könyvnek a szerző
je!’’
Lám! Az, amit a gondolkodó
abban a könyvben írásbafoglalt,
elsőrendű volt! Ki vonhatná azt
kétségbe?! Amit az a gondolkodó
megértett Istenből, bizonyára
szintén igaz és mély volt. De a
gondolkodó önmagát nem értette
meg. Azt képzelte, hogy magábanvéve az a tény, hogy az em
ber bebizonyítja, hogy Isten sze
retet, magátólértetődővé teszi azt
is, hogy te meg én ezt higgyük is.
Ügylehet, hogy mint gondolkodó
lebecsülte a hitet mindaddig,
amíg — mint ember — rájött,
hogy a gondolkozást alacsonyabb
ra értékelje (különösen a filozó
fiát). Gondolatmenete most meg
fordult és egészen mássá lett.
Most már nem azt mondta: Isten
szeretet, t e h á t minden javára
szolgál az embernek, hanem ettőlfogva azt mondta „h a” hiszem,
hogy Isten szeretet, akkor min
den javamra válik. Ami mindent
megváltoztatott benne, az éppen
ez a „h a” szócska volt. Most
érett meg az életre ez a gondol
kodó. Mert eddig volt benne va
lami embertől idegen. Amint az
ember kiskorában megkapja azt
a nevet, amelyen aztán egész éle
tén át szólítják, ugyanígy döntő
jelentőségű az ember életében ez
a megsebesítő „h a” szócska is.
Ezáltal szeretjük meg Istent és
később is ez a „h a” őrzi meg
számunkra azt a szeretetet,
amellyel Istent szeretjük, örök
fiatalon —, amint Isten is örök.
Örök fiatalon, az első szenvedély

lelkesedésével, bensőségesen, mind
bensőségesebben.
Minden javunkra szolgál —
ha szeretjük Istent.
Így van-e? Valóban így van-e?
Kérdezed, hogy tudom-e ezt bi
zonyítani? Oh! Ha „ te ” hiszed és
amennyiben hiszed, akkor boldo
gan bizonyos lehetsz afelől, hogy
nem csak ez, hanem — mint
minden más is, amit keresel —
itt van, úgyhogy nem is kell ke
resésére indulnod, hanem már
megtaláltad. Már a birtokodban
van. Amennyiben hiszed, könnyen
megértheted, hogy minden bizonyítgatás csak eltávolít téged at
tól, ami birtokodban van, mert
a bizonyítgatás csak csaló látsza
tát kelti annak, hogy célhoz se
gít.
Értsük meg egymást! Bizonyá
ra ismered (mert ki ne ismerné?!)
a költőnek azt a boldog bensőséggel kifejezett szavát, amellyel
a boldogtalan lányt körülbelül így
szólaltatja meg: „Nem kívánok
többet! Éltem és szerettem!”
Vagy, ami a lány gondolatmene
tében ezzel egyértelmű: szerettem
és éltem! S mindezt miért mond
ja? Mert emberileg nézve a sze
relmet tartja a legfőbb jónak.
Ezért látja teljesen egyenértékű
nek ezt a két fogalmat: élni és
szeretni. — Élni — egyenlő: —
szeretni! Szeretni — egyenlő: —
élni! Ha elrabolják tőle szerelme
sét, akkor vége az életnek. De
szeretett! — Nem akarunk vitá
ba szállni ezzel a szerelmes leány
kával, hiszen úgyis ő az erősebb.
ö erősebb minden értelmünknél,
mert h i s z a szerelemben. Erő
sebb minden földi hatalomnál,

mert bizonyos értelemben legyőz
te a halált, nem fél tőle. Mert az
élet mindenét elrabolta. Az élet
az ő számára a szerelem volt —
és ő szeretett.
Istent szeretni! Ez mégis csak a
legfőbb jó. Erről valóban örök
igazsággal érvényes, amit az a
lány vallott, ha a szíve kegyesen
meg is csalta és ezért ő ezt a sze
relemről vallotta. Szeretni Istent
azt jelenti — élni. „Élni!” Ha így
használja az ember ezt a szót,
kellő hangsúllyal, akkor kifejezi
az ember a teljes gazdag életet,
amely megteremti az élet föltéte
leit. Az ember olyan életet jelöl
vele, amelyet igazán érdemes él
ni, amely szinte túlárad a boldog
életélvezettől. Így csak akkor él
az ember, ha birtokában van a
legfőbb jó. A legfőbb jó pedig:
szeretni Istent. A legfőbb jó bir
tokában az van, aki — bármi tör
ténjék is vele — szereti Istent.
Mert Istent szeretni — a legfőbb
jó! Ugy-e megengeded most, hogy
kissé tréfásan azt fűzzem az itt
mondottakhoz: quod erat demonstrandum! (Ezt kellett bizo
nyítani.)
Ugyanígy érvényes ez akkor is,
ha veszteségről beszélünk. Ha az
ember veszteségről beszél, vagyis
arról, hogy mit veszíthet el eb
ben a világban, akkor nagyon
könnyen elfeledkezik arról, hogy
a legfőbb jó: Istent szeretni. Ha
az ember a világon mindenét el
veszti is, de ha nem veszíti el Is
tenbe vetett hitét, akkor éppen a
legfőbb jót nem veszíti el. Gon
dolj két emberre, akik mind a
ketten mindenüket elveszítették,
az egyikük még az Istenbe vetett

hitét is elvesztette. Mi különbség
van akkor kettőjük között? Azt
válaszoljuk erre részvéttel, hogy
annyi a különbség, hogy az egyik
mégis csak valamicskével jobban
járt a másiknál? Nem! Mondjuk
ki a teljes igazságot! A különb
ség ez: Az egyik valóban min
dent elveszített, a másik lénye
gében semmit sem veszített el.
Hiszen birtokában maradt a leg
főbb jó!
— H a szeretjük Istent!
Oh, kedves Hallgatóm! Aki
megszoktad, hogy mindent az elő
adótól várj — itt most meglátha
tod, hogy minden a hallgatón for
dul meg. Tagadod-e, hogy az elő
adónak igaza van, amikor azt
mondja: „minden javadra szol
gál — h a szereted Istent?” Alig
ha tagadod. Igen ám, de a lehe
tetlent követelnéd az előadótól,
ha azt igénylenéd tőle, hogy ő te
remtsen egy bizonyos hatást:
megnyugtatást, vagy nyugtalanítást. Mert az, hogy ez az igaz be
széd milyen hatással jár, az kizá
rólag azon fordul meg, hogy ki
csoda hallgatja. Megtörténhet,
hogy valakit ez a beszéd annyira
megriaszt, mint semmi más az
előtt. De ennek nem a beszéd az
oka. A dolog a hallgatón fordul
meg. Másvalaki talán teljes
egyetértéssel felel rá: „igen”-nel
és „ámen”-nel és úgy csendül be
le a leikébe, mint a legteljesebb
megnyugtatás. Ez sem a beszéd
érdeme. A hallgatón fordul meg
a dolog. Nem a beszéd keltett
riadalmat az egyikben és nem a
beszéd nyugtatta meg a másikat.
A beszédben önmagát értette meg
az egyik is, a másik is.

IFJ. DR. FABINY TIBOR:

Mi a retorika-kritika?
Üj irányzatok a Biblia értelmezésében (Hl. rész)
Az új bibliaértelmezési irányokról szóló sorozatunk íze, sokan már ezért is eleve ellenzik e szónak a Bib
előző részében (Lelkipásztor, 1992/5. szám) a kánon liával való összekapcsolását. Nem szabad azonban el
kritikai módszert, elsősorban Brevard Childs és kö felejtenünk, hogy a „kritika” a legtöbb európai nyelv
vetőinek a munkásságát mutattuk be. Ügy láttuk, ben a „tudomány” szóval rokonértelmű, vagy egyes
hogy ez az irányzat jól illusztrálja a biliaértelmezés- megközelítési módot, szemléletet takar. Mi átvesszük
nek a „történeti korszakból” az „irodalmi korszakba” az angolban meghonosodott „criticism” kifejezést,
való, napjainkban megfigyelhető átmenetét. Bár az amikor „kánonkritikáról” („canonical criticism”), „re
egyes irányzatok kapcsán a „kritika” kifejezést hasz torika-kritikáról” („rhetorical criticism”), vagy „ol
náljuk, valójában az általunk ismertetett új módsze vasóközpontú kritikáról” („reader response criticism”)
rek jórészt mind az elmúlt két évszázadban domi beszélünk, mivel ezek már bevett irányok és lefog
nánssá vált, az egészet részekre daraboló analitikus lalt terminusok, de tartalmukat tekintve végered
kritikai szemlélet ellenhatásaként jöttek létre azzal a ményben ugyanúgy beszélhetnénk „kánonszempontú”,
„holisztikus” igénnyel, hogy a részeket átfogó teljes „retorikaszempontú” vagy „olvasószempontú” értel
ség az olvasók és az értelmezők számára ismét érzé mezési irányokról.
A retorika-kritika már ízig-vérig irodalmi módszer.
kelhetővé váljék. Noha ez már — Ricoeur kifejezésé
vel — a „kritika utáni” ún. „posztkritikus” korszak Mint tudjuk, a retorika a meggyőzés, az emberek
jellemzője, a „kritika” kifejezés azonban legtöbb megmozgatásának a mestersége és művészete, de
irányzat esetében még megmaradt. Magyar nyelvünk megítélése az elmúlt két évezredben nem volt min
ben a „kritika” szónak sajnálatosan van egy negatív dig egyértelmű. Bár Arisztotelész máig is használható
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könyvet írt Retorika címen, a nagy előd, Platón még
némi szkepszissel vélekedett róla, hiszen a retorika
függetlenné válhat az igazságtól, vagyis az nemcsak
a meggyőzés, hanem a megtévesztés, vagy — mai szó
val így mondanánk — a „manipuláció” művészete
is. Vigyázni kell tehát a retorika öncélú művelésével
— ezt a nézetet képviselte az elmúlt két évszázad
tudományos szemlélete is. Napjainkban azonban a re
torika rehabilitációjának vagyunk tanúi, az egyetemi
oktatásban — különösen az irodalomtudományban —
újra visszakapják helyüket és rangjukat az ilyen jel
legű stúdiumok.
A KLASSZIKUS RETORIKA

A klsszikus retorika a szónoklástan mesterségét
tanította, tehát elsősorban a beszéd megkomponálását és előadásmódját tartotta szem előtt. Ma azon
ban már tudjuk, hogy nincs lényegi különbség be
széd és írás között, s ahogyan az olvasás is gondol
kodás, úgy az írás is beszéd, tehát amit a retorika
a szóbeli kommunikációról tanít, az az írásra is ér
vényes. Vegyük számba a klasszikus retorika néhány
alapvető gondolatát! Segítségünkre siet Szabó Zol
tán és Szörényi László Kis magyar retorika (Tankönyvkiadó, 1988.) c. könyve.
A klasszikus retorika minden beszédszituációban ál
talában három tényezőt tart szem előtt: a beszélőt
(ill. az írót), a hallgatóságot (ill. az olvasót) és magát
a beszédet (ill. a szöveget). Ebből adódik a meggyő
zésnek három módja: az első a beszélő tekintélye
(ethos), a másik a hallgatóság érzelme (pathos), a
harmadik pedig a beszéd érvelésének benső logikája
(logos).
A szónok a hallgatóságra három szerepet oszthat:
megteheti bírónak, cselekvésre buzdíthatja, ill. szem
lélővé teheti. Ennek alapján a hagyományos retori
kák három beszédfajtát szoktak megkülönböztetni.
1. Törvényszéki beszéd (görögül: to dikanikon genosz,
latinul: genus iudiciale). A beszéd alapján a bírónak
kell eldönteni, hogy a tett elkövetésével vádolt sze
mély bűnös-e vagy nem. 2. Tanácskozó beszéd (gö
rögül: to szömboleitikon genosz, latinul: genus deliberativum). A kifejezés arra utal, hogy a szónok
nak egy összehívott népgyűlés előtt azt kell bizo
nyítani, hogy az általa bemutatott tárgy hasznos-e
vagy káros. Ennek megfelelően a „rábeszélés”, ill. a
„lebeszélés” a feladata. 3. Szemléltető beszéd (görö
gül: to epideiktikon genosz, latinul: genus demostrativum). A szónok ebben az esetben valamilyen sze
mélyt vagy dolgot szemléltet, s feladata annak bebi
zonyítása, hogy a szemléltetett személy vagy dolog
„szép”-e vagy „rút”-e. Az előző esetben a „dicsőítés”,
az utóbbi esetben pedig a „gáncsolás” a feladata.
Általában a szónokoknak beszédük megszerkeszté
sekor öt kidolgozási fokot kellett figyelembe venni:
1. feltalálás (görögül: heureszisz, latinul: inventio),
2. elrendezés (görögül: taxisz, latinul: dispositio),
3. kifejezés (görögül: lexisz, latinul: elocutio),
4. emlékezés (görögül: mnemné, latinul: memória),
5. előadás (gör.: hüpokriszisz, latinul: pronuntiatio).

volentiae), a figyelemfelkeltés (attentio), a hallgató
ság fogékonnyá tétele (docilitas), vagy a behízelgés
(insinuatio) stb. Láthatjuk: a klasszikus retorika egy
alaposan kidolgozott rendszer, s e tudomány és mes
terség elsajátítása nemcsak a szónokok feladata volt,
hanem a középkortól kezdve évszázadokon keresztül
minden diák számára az alapstúdiumokhoz (trivium)
tartozott a grammatikával és a logikával együtt.
A RETORIKA ÉS A BIBLIA

Hogyan is kerül a retorika a Biblia értelmezésének
kérdéseihez? Először is azt mondhatjuk, hogy a Bib
lia kétségtelen írás, de olyan írás, amelyik először
beszéd volt, és olyan Írás, amely azt igényli, hogy
újra beszéddé alakítsuk. Az írások mögött a kinyi
latkoztató, beszélő Isten (deus loquens) áll, akinek
— bibliai szóhasználattal élve —• a „szájából” jön ki
az ige, a „kétélű éles kard”, hogy ez eljusson a hall
gatóság (az olvasók) „füléig”. Csak akkor halljuk
meg a „hang”-ot, ha hagyjuk, hogy a fájdalmat is
okozó éles kard belénk hatoljon, egyszerre sebezve
és gyógyítva minket. A különböző korokban, a külön
féle műfajokban írt szövegeken keresztül hitünk sze
rint Isten beszél. Ő szól hozzánk. Isten tehát prófé
táin és apostolain keresztül maga a Nagy Retor, s az
a célja, hogy meggyőzzön bennünket, hogy legyőzze
az „ösztöke ellen rúgódzó” énünket, hogy kizökkent
sen bennünket igaznak vélt bűnösségünkből^ elpuhult kereszténységünkből, hogy értelmünk önkéntes
átfordításával (meta-noia) helyreállíthassa az általa
tervezett sínpályán futandó életünket. Maga a Szent
írás sem más, mint Isten nekünk adresszált csodálatos
retorikája. Persze, az „isteni retorika” az egyes szer
zők, könyvek, műfajok, beszédek sajátos retorikáján
keresztül szólal meg. Áz isteni hang emberi hangon
keresztül ér el bennünket. Isten a „zeneszerző”, aki
megkomponálta üdvösségünk muzsikáját, ez a zene
azonban a partitúrát olvasó előadóművészek játékán
keresztül válik csak hallhatóvá. Az isteni retorika
megértése érdekében nem árt tanulmányoznunk az
emberi retorikát. Ennek tanulmányozása azonban so
hase legyen öncélú. A főcélt — Isten nekünk kom
ponált muzsikájának meghallgatását — egy percig
se feledjük! A keleti bölcsesség azt tanítja, ha az ujj
a holdra mutat, a balga az ujjat nézi, a bölcs a hol
dat. (Most, amikor az emberi retorika törvényszerű
ségeit (az „ujjat”) szemügyre vesszük, sohase felejt
sük — a „holdat”!
A RETORIKA-KRITIKA MEGJELENÉSE

A retorika-kritika kifejezést James Muilenburg
amerikai ószövetségkutató honosította meg „A forma
kritika és ami ezután következik” Form Criticism
and Beyond című híres programadó előadásában
amelyet mint a „Society fór Biblical Literature” elnö
ke mondott el 1968. decemberében. A Biblia kutatóit
arra szólította fel, hogy lépjenek túl a formakritika
egyoldalú alkalmazásán, s helyette a retorika-kritika
felé forduljanak. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a
bibliai szöveget „mint felbonthatatlan egészet, művé
A beszéd részeinek felosztásánál Arisztotelész még szi és alkotó egységet, saját képződményt” kell ta
csak azt előadás (protheszisz) és a bizonyítás (pisz- nulmányozni. Azt az utat próbálta megtalálni, ame
tisz) között tett különbséget, később azonban az aláb lyen a szövegtől közvetlenül eljuthat „a végső dol
gok célbavételéig” (”a raid on the ultimate”).
bi felosztás terjedt el:
1. kezdet princípium, exordium vagy prooemium),
Az újszövetség-kutatásban azonban pár évvel ko
rábban e nézőpontból egy olyan mű született, ami
2. elbeszélés (narratio),
3. kitérés (egressus, ill. digressio),
az angolszász teológiában hamarosan klasszikus lett.
4. részletezés (propositio, partitio, ill. divisio),
Ez a híres és idehaza is jól ismert amerikai regény5. bizonyítás (argumentatio, probatio, ill. confirmatio), és drámaíró Thornton Wilder (1897—1975) testvéré
6. cáfolás (refutatio, confutatio, ill. reprehensio),
nek, az idehaza még sajnos alig ismert kiváló teoló
7. befejezés (peroratio, ill. epilógus).
gusnak, Amos N. Wilder 1964-ben írt könyve: Early
Tovább részletezhetnénk, hogy például a beveze- Christian Rhetoric: The Language of the Gospel (Ösíés-hez fontos a jóakarat megnyerése (captatio bene- keresztény retorika: Az evangélium nyelve). Talán
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ezzel a könyvvel lehetne jelölni a „történetkritikai” (második fejezet) és a „szemléltető” ill. „epideiktikort felváltó „irodalmi kor” kezdetét a Biblia értel kus” retorikát pedig János 13-17 alapos retorikai
mezésének történetében. Nem arról van szó, hogy a analízisével hozza testközelbe. Különösen tanulságos
„szent” szövegeket laicizáljuk és a profán irodalom ez utóbbi, ahol a szerző Jézus búcsúbeszédét veszi
szintjére hozzuk le, hanem arról, hogy Biblia nyelvi, nagyítóüveg alá. Amíg a formakritikusok általában
irodalmi természetének, törvényszerűségeinek felis arról beszélnek, hogy ebben az öt fejezetben több
merésével és kimutatásával újabb, eddig talán visz- búcsúbeszéd-hagyomány mutatható ki, addig a reto
szaszorított teológiai törvényszerűségekre figyelhetünk rika-kritikus e fejezetek szerves retorikai egységét
fel. Wilder nemcsak azt nézte, hogy az egyes bibliai tudja demonstrálni. Kennedy szerint az öt fejezet öt
szerzők mit mondtak, hanem elsősorban azt, hogy témája, „toposza” már 13,1-ben megcsendül. Ezek áz
amit mondtak, hogyan mondták. A nyelv, a beszéd, Atyához való viszony, a búcsúzás, a világ, a szere
a dialógus, a kommunikáció, a stílus, a szövegstruk tet, a tanítványokkal való kapcsolat. A „toposzok” a
túra bibliai formáinak, valamint az egyes irodalmi következő fejezetekben — mint zenei vezérmotívu
műfajok: az elbeszélés, a parabola, a költemény és mok — „amplifikálódnak”, s két újabb motívummal
mindenekelőtt a bibliai retorika felismerésében egy (az „Ördög”, a „Szentlélek”) bővülnek, de a beveze
sajátos „nyelvesemény” (Gadamer) megvalósulását tésben (prooemium) — együtt megszólaló témák, pél
látja, vagyis az irodalmi olvasás közben megtörténik dául 13,31-35-ben, a részletezésben (propositio) újra
— Muilenburg kifejezésével — „a végső dolgok cél- együttesen is megjelennek. Ezután következik: 3.
bavétele”, azaz kapcsolat teremtődik az olvasó és a A szöveg retorikai elrendezésének megállapítása
transzcendens között. Wilder könyve az amerikai pa (dispositio), az egyes részek azonosítása és annak
rabolakutatás számára tört új utat: Róbert Fűnk vizsgálata, hogy ezek miként érnek el retorikai ha
például a Language, Hermeneutic and the Word of tást. A retorikai struktúrán azt a dinamikus straté
God (Nyelv, hermeneutika és Isten igéje) c. könyvé giát értjük, amelyet a szerző a retorikai szituációval
ben a példázatokat metaforaként, az epistolákat pe szemben kialakít. 4. A stílus retorikai vizsgálata. Ez
dig élő beszédként fogja fel. Wildernek sokat kö a mozzanat elsősorban a szöveg retorikai beszéd
szönhetnek a példázatkutatás tengerentúli további alakzatait, vagyis a figurákat, a trópusokat, metafo
mesterei, Dán Via, James Dominic Crossan, sőt az rákat, metonímiákat, a szinekdochékat, hiperbolákat
egy ideig Chicagóban előadó francia filozófus, Paul stb. vizsgálja. Most nem térhetünk ki ezek illusztrá
Ricoeur is [Ricoeur-nak a példázatokról szóló egyik lására, csak arra szeretnénk felhívni a figyelmet,
írását „Az Isten országa Jézus paraboláiban”, címen hogy mennyire fontos szempont ez. A középkorban
ld. Protestáns Szemle, (LIV. (I. új) évfolyam 2. szám, és a reformáció idején (Béda, Glassius, Flacius stb.)
1992. április—június 95—98. old.]
vaskos kézikönyvek viselték a „sacra rhetorica” cí
Az újszövetség-kutatásban hamarosan nemcsak el met, melyekben a szerzők bőséges példákkal illuszt
méletileg, hanem a gyakorlatban is kipróbálják a re rálták a metaforát, a metonímiát vagy a hiperbolát.
torika-kritika lehetőségeit. H. Betz a Galata-levélhez Sajnos a mai kor emberének csak (minimális) gram
és 2Kor. 8-9-hez írt kommentárt, s ezekben az újszö matikai ismeretei vannak, hiszen az alanyt és az ál
vetségi szövegeket az ókori hellenisztikus retoriká lítmányt még meg tudja különböztetni, de a képi
nyelv, a beszédalakzatok sajátosságairól szinte sem
val való konfrontációban értelmezi.
mit sem tud. Egészen biztos vagyok benne, hogy
1984-ben egy újabb, s azóta klasszikussá vált szak gyakorló lelkészek számára prédikációik elkészítésé
munka született. Ez pedig a kiváló klasszika-filológus hez nagy segítséget nyújtanának az egyes beszéd
és retorikakutató George A. Kennedy: Nem Testa- alakzatokat, lexikai egységeket bibliai példákkal tár
ment Interpretation Through Rhetoricál Criticism gyaló kézikönyvek. Ilyen volt például a 17. század
(Az Újszövetség értelmezése a retorika-kritika segít ban az angol Benjámin Keach Tropololgia, Preaching
ségével) című könyve. Véleményem szerint ez olyan from Types and Metaphors of the Bibié (Tropoíógia.
könyv, amit minél hamarabb magyarra kellene for Hogyan prédikálhatunk a Biblia típusainak és me
dítani és a teológiákon tanároknak és diákoknak kö taforáinak ismeretében?) című kézikönyve. A mint
telező olvasmányként kellene előírni. Elképzelhetően egy kétszázéves könyvet ma is jól lehet még hasz
még azok tetszését is elnyeri, akik szigorúan ragasz nálni.
kodnak a történeti szemponthoz vagy a szerzői szán
Az utolsó mozzanat: 5. Visszatekintés a retorikai
dék elsődlegességéhez, mivel Kennedy azt írja, hogy egységre, miképpen válaszolt az a retorikai szituáció
„úgy kell hallgatnunk Pál szavait, ahogyan azt egy ra. Itt az egész fényében nézzük újra a részt, s azt
görög ajkú hallgatóság hallhatta. . . a retorikai elem kutatjuk, hogy a retorikai egység miképpen szólítja
zés végső célja . . . a szerzői szándék felfedése és an meg a mai kor olvasóját.
nak bemutatása, hogy az miként jut el a szövegen
Az egyes retorikai beszédformák beazonosítása és
keresztül a hallgatóságig”.
a vonatkozott szövegek retorikai elemzése után Ken
Kennedy szerint a retorikai elemzés módszertana a nedy az evangéliumokat hasonlítja össze retorikai
következő lépésekből áll: 1.A retorikai egység megál szempontból, majd az Acta „beszédeit” elemzi retori
lapítása (perikópa, beszéd, parabola, epistola stb.). kailag. Többek között Péter beszédeit, István védő
Mindegyik egységnek megvan a maga felismerhető beszédét.
Pál Areopaguson elmondott híres beszédét,
kezdete és vége. Ez körülbelül a formakritika „pe vagy az Agrippa
előtti védőbeszédét. A könyv utol
rikópa” gondolatának felel meg. Kisebb retorikai egy só fejezeteiben Kennedy
Pál leveleinek retorikáját
ségek (pl. l.Kor. 1) szervesen beépülhetnek egy na vizsgálja.
gyobb retorikai egységbe. 2. A retorikai szituáció és
probléma megállapítása. Ez a formakritika Sitz im
Leben-jének felel meg, de a retorika-kritika azt a
retorikai szituációt kutatja, amelyre az adott reto
rikai egység válaszként jelentkezik. A beszélő (író) és PÉLDA AZ ALKALMAZÁSRA:
a közönség (olvasók) szempontjából itt vizsgálni kell
a szerző személyének hitelességét, az ethos-1, a kö Pál beszéde az Areopagoszon (Acta, 17,22-31)
zönségre gyakorolt hatást, a pathos-1 és az érvelés
Ha a retorika-kritika alkalmazására példát kere
benső logikáját, a logos-t. A három retorikai beszéd
fajtát az Újszövetségre is alkalmazza: a „törvényszé sünk, a sok segítségünkre siető lehetőség közül a leg
ki” ill. „judikáló” retorikát a 2. Korinthusi levél klasszikusabbat választjuk: s ez Pál beszéde az Areo
elemzésével illusztrálja (negyedik fejezet), a „tanács pagoszon. Helyhiány miatt a retorikai elemzést csak
kozó”, ill. „deliberatív” retorikát a Hegyi beszéd a lényegre redukáljuk.
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A retorikai egységet könnyű megállapítanunk. Pál
viszonylag rövid beszéde Acta 17,22-31-ben találha
tó. Mi is a retorikai szituáció? Erre a kérdésre az elő
ző versekben kapunk választ: Pál Athénben tartóz
kodik, Szilászt és Timóteust várja (tehát ők nem
voltak jelen a beszéd elmondásakor), Pál lelke „há
borgott” a városban levő bálványok miatt (16. vers).
A zsinagógában a zsidókkal vitatkozott, a főtéren (az
agorán) pedig néhány éppen arra jár sztoikus és epikureus filozófussal. Pál haragja és elkeseredettsége
inkább törvényszéki („judikáló”) retorikát igényelne,
de az apostol célja egyértelműen az, hogy a keresz
tény hit igazságáról győzze meg partnereit, s ezért a
„tanácskozó”, más néven „deliberatív” retorikát al
kalmazza. Athén Pál korában „egyetemi város” volt,
s Pálnak a sztoikus filozófián kiművelt hallgatóság
számára kellett elfogadhatóvá tenni a mondanivaló
ját. Pált az a vád éri, hogy idegen isteneket hirdet,
s ezért vitték az Areopaguszra, ahol általában a val
lási törvénysértések ügyében szoktak ítélkezni.
Mit figyelhetünk meg a beszéd elrendezésénél (dispositio)? A bevezető (prooemium) nagyon rövid, s az
„Athéni férfiak!” megszólítás Kennedy szerint elég
szokatlannak tűnhetett az Areopagoszon. Captatio benevolentiae-ve 1 kezdi Pál a mondanivalóját: „minden
tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak tite
ket”. Az apostol nem tesz semmit annak érdekében,
hogy saját tekintélyét (ethos-át) megalapozza, hiszen
az athéniak között nem is volt tekintélye. A beszéd
retorikailag két részre oszlik: az első (22b-28) részben
visszautasítja (refutatio) azt a vádat, hogy idegen
isteneket tanít, a második részben (29-31) pedig az
athéniek vallási téveszméit bizonyítja (argumentatio),
s a megtérésre, ill. az utolsó versben az ítéletre hívja
fel a figyelmet. Krisztus nevét nem említi, csak utal
arra az „egy férfi”-ra, akit Isten feltámasztott a ha
lálból, s aki által az ítélet bekövetkezik.
Az első, védekező rész logikája egyértelműen az
athéniek nyelvére és gondolkodásmódjára szabott.
Pál nem a zsidó írásokat, hanem a görögök költőit
idézi („mert őbenne élünk, mozgunk és vagyunk” 28.
vers), amikor Istenről beszél. Az adott szituációt

azonnal megragadja, amikor az ismeretlen istennek
szentelt oltárról kezd szólni, hiszen ezzel belép part
nerei világába, de az „üres” oltárt azonnal meg is
tölti az egyetlen és igaz és megismerhető Istenről
beszélő tartalommal. Pál a második részben táma
dásba lendül át, s a megtérésre való felhívás és a vi
lág végére való figyelmeztetés hangjában már meg
jelenik a pátosz, s most az előbb „megnyert” közön
ség nyugtalanítását, provokálását idézi elő. Mondani
valója csak akkor éri el célját, ha az athéni polgá
rokat sikerül kizökkentenie a kényelmes, de zárt hét
köznapjaikból. A speciálisan keresztény tanítás, a
feltámadás csak a beszéd legvégén hangzik el. A be
széd hirtelen, a drámai tetőpont magas fokán ér vé
get. Olyan, mint egy tökéletes, de befejezetlen szo
bor, mint egy feszítő, levezetés nélküli záróakkordra
komponált zenemű.
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Következik: IV. rész: Mi az olvasó-központú kritika?

Szerkesztői üzenetek
Tisztelettel köszöntöm hűséges Olvasóinkat, akik több
féle fogyatékossága ellenére is szívesen veszik kézbe és
olvassák végig havonta a Lelkipásztort.
A sok dicsérő és biztató szó, visszhang ellenére is tisz
tában vagyok lapunk mai gyengeségeivel. Szeptember
ben lesz harmadik éve, hogy a Lelkipásztor szerkesztője
lettem. Meg kellett tanulnom a keresztény hosszútűrést
és kompromisszumkészséget szakfolyóiratunk megjele
nése érdekében.
Elégedetlen vagyok az aránytalansággal: rövid cik
ket kérek, méreteiben a háromszorosát kapom. A terje
delem nem jelzi a cikkek tartalmának súlyát. Elégedet
len vagyok az igehirdető műhelyével. Sokkal célratö
rőbb, tömörebb, relevánsabb igehirdetési előkészítőkre
van szükségünk, mégis hálás vagyok mindazoknak, akik
a mai fokozott elfoglaltság, szerteágazó gyülekezeti és
közegyházi lelkészi munka közben írásra is vállalkoztak.
Elégedetlen vagyok a beküldési határidők rendszeres
negligálásával. Van eset, hogy egy évig nem kapok vá
laszt a felkérésre. Egyháztörténeti anyagunkban két so
rozatban is figyelemmel kísértük volna az idei évfor
dulókat. Egyikből sem kaptam egyetlen cikket sem.
Kevés a fiatalok, szórványlelkészek tollából származó
írá s. .. Nem folytatom. Nem tartok vádbeszédet. Semmi
hatalmam nincs, hogy a kért cikkeket behajtsam.
Nem hagyhatom említés nélkül, hogy lapunk külső
formájában január óta nem történt fejlődés, az előállító
Kft.-k váltakozása a linószedésre való visszatérés stb.
nem vált javára lelkészi szakfolyóiratunknak.
Aktív munkatársak és szerkesztőbizottsági tagok hiá226

nyában nem tudtuk minden ígéretünket megtartani (Lapés könyvszemle pl.).
A Fórum rovatunkban lelkészi voltunkhoz méltatlan
kifejezéseket tartalmazó levelek közlésétől el kellett te 
kintenem több ízben. Ebben a rovatban különben nem
tudunk befejezni egy-egy témát, inkább csak érzékeltet
ni tudjuk az ellentétes álláspontokat. A szerkesztő nem
vállalkozhat az egyeztetésre sem. Itt jegyzem meg, hogv
Lukáts Miklós államtitkár úr telefonon közölte: szívesen
folytatná Frenkl Róberttel régóta folyó vitáját. Azt kér
tem, hogy a Fórum rovatban megjelent lezáró jelzés
nek megfelelően most már elvi cikk megjelenésére van
lehetőség a Teológia Szomszédságában rovatunkban. En
nek megírását készségesn vállalta. Örömmel várom és
közlöm ilyen jellegű cikkét a következő számban.
Sajnálatos módon a lapzárta nem tette lehetővé, hogv
a Zsinat júniusi ülésszakával foglalkozzunk, ezért erre a
témára a következő számban térünk vissza.
Jelen számunk szokás szerint összevont nyári szám:
7—8/1992. Terjedelmében, tartalmában sem éri veszteség
az olvasót. Az első félév megjelent példányai különben
messze meghaladták a félévi betervezett oldalszám kon
tingenst (elvileg á 28 oldal). Szeretettel kívánok időt az
olvasáshoz a nyáron, esetleg visszamenőleg az elmúlt
hónapokban megjelent számok írásaihoz is és kérek min
denkit: jelezze, mi tetszett, mi nem, mit szeretett és mit
hiányolt a Lelkipásztorban, hogy egyre inkább megfelel
hessünk belső célkitűzésemnek: „hogy felkészítse a szen
teket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére”
(Ef 4,12).
— a szerkesztő —

Evangélikusok a n a g y v ilá g b a n

HAFENSCHER KÁROLY:

Találkozásom a világkereszténységgel
Fasori Gimnázium/Deprekáció 1992. május 4.
Tisztelt hallgatóim! Kedves Ba
rátaim! Tanárok — tanulók...
Most, amikor közeledik az év
vége, érettségi, vizsgák, a nagy
hajtás ideje, szeretném elvonni
pillanatnyi gondjaitoktól a figyel
met és egyúttal repeszteni a
perspektívát, tágítani a horizon
tot, lényegében kilépni e terem
ből és egy világméretű kirándu
lásra hívlak titeket... Kolumbusz
utazásának 500 éves fordulóján
valamit meg akarok éreztetni ab
ból, amit a gibraltári szoros há
romból kettőre zsugorodott szava
kifejez: Plus ultra! Van tovább!
Nem egyszerűen előadni akarok
Nektek — egy témáról, hanem
vallani életem legnagyobb és per
manensen megismétlődő élményé
ről: találkozásom a világkeresz
ténységével — más szavakkal:
Találkozásom Isten népével szer
te a nagy világban... Ez is újra,
meg újra meghatározója, főutcá
ja életemnek (1948-tól, amikor az
EVT alakulásának évében az EVT
első ösztöndíjas sorozatának egyik
tagja lehettem és egy akadémiai
esztendőt az Egyesült Államok
ban tölthettem... s először talál
kozhattam a megszokottól eltérő
méretekben Isten népével...)
Nem ismereteimről számolok
tehát be, amit könyvekből, kő
nyomatosokból,
publikációkból
összeszedtem... nem is információátadás a célom... különösen nem
kegyes beszéd, Isten nevét újra
meg újra emlegetve... Vallók
előttetek ezen a deprekáción...
A találkozás szót és méginkább
a kifejezés tartalmát nagyra be
csülöm — egy olyan világban,
ahol lehet magányos tömegről be
szélni... ahol már nemcsak északi
irodalmi példa a magányosság té
mája, ahol 2 millió ember között
is lehet magányos az ember, 500
diák között a tanuló és 40 tanár
között a tanár... a találkozás nagv
esemény... Emberekkel... Isten
nel... mennyei érzés, földi boldog
ság, átélhető esemény: mégsem
vagyok egyedül... valaki meg
ért... tartozom valakihez, valaho
vá... így találkoztam újra meg új
ra Isten népével Magyarországon
és Magyarországon kívül (3 kon

tinens mintegy 36 országában)
Európában, Amerikában, Afriká
ban nem turistaként, nem újabb
skalpokat gyűjtő globetrotterként, hanem keresztény testvé
rekre találó evangélikus lelkész
ként.
Csodálom ugyan Isten szép, te
remtett világát, amit még a mi
korunkban sem tudtunk teljesen
tönkretenni, ha mocskos is sok
helyen a víz, ha fuldoklunk a
szmogban, ha agyonkemizáltuk a
talajt vagy kipusztítottuk az er
dőt s eróziónak tettük ki az egy
kori fákkal borított magaslatokat,
ha változik is a klíma a kipusz
tított zöldövezet miatt, még min
dig lehet szép, sőt ámulatraméltó
a természet teremtett világa —
mégis nincs csodálatosabb, mint
a másik ember, a nem idealizált,
nem istenített, mégis nagyszerű
partner, az emberhez egyedül
méltó társ (nincs az az állat, nö
vény, ami helyettesíthetné az em
bertársat... kutya, macska, ló
stb.). Igen, elmondhatom, Bará
taim!: Láttam Uram a hegyeidet:
a Mont Blanc-t és a Kilimandzsá
rót...
Látam Uram a vizeidet: az At
lanti Óceánt mindkét partján több
helyen és a tintakéknek tetsző
Indiai Óceánt, a Lago Maggioret
és a Victoria tavat, a sokezertavú
Finnország és Svédország tavait,
a folyókat: a Teveret és a Szaj
nát, a Temzét és a Nílust, a Raj
nát és a nálunk nevüksincs svéd
folyókat, az Elbát és a madagaszkári Betsibokat vagy Csiribihinat.
Látam Uram néhány sivatagot,
a Szahara hullámzó tengerhez ha
sonló végtelen homokját...
S
láttam még meglévő őserdő
ket, trópusi vadont párás hajna
lon, vagy villámokat szóró vihar
ban, de zugó fenyveseket is a ma
gas Északon, suhantunk órákon
át, legfeljebb rénszarvast láttunk,
embert sehol.
Láttam feledhetetlen hajnalt,
rózsaujjú pirkadatot és hirtelen
rámszakadó sötétet (ahogy csak
az Egyenlítő táján lesz egyszerre
vaksötét.)
Láttam a déli féltekén Dél
keresztjét és a megfordított Gön

cöl szekeret, fejem felett tűző na
pot, úgyhogy árnyékunk sem
volt... Láttam növényeket, me
lyeknek magyar nevük sincs ta
lán s állatokat, halat, vadat és
barátságosan szelíd majmokat, fé
lelem nélkül köztünk a város há
zainak teraszán közlekedő és en
ni kérő csimpánzokat, maki maj
mokat, ahogyan ott nevezték: lemur catta-t Antananarivóban.
íróasztalomon ott a glóbusz —
ahogy Jáspers német filozófus ta
nácsolta egy interjúban (másként
nem is szabad gondolkodni ma...)
Mi még kapaszkodunk Európába,
hátha bekerülünk... más konti
nenseken másként gondolkodnak,
mint nálunk és nem magától ér
tetődő az európacentrizmus (Ázsai
félszigetének tartják Indiában,
ezen a szubkontinensen...)
Emlékszem városokra: az észa
ki nagykiterjedésű, de gyérlakosú
városokra, Észak Velencéjére
Stockholmra és az igazi itáliai
Velencére, még ma is érzem tag
jaimban első napomat New York
belvárosában, vagy az esős Lon
donban, a bazaltra épült Helsin
kire, vagy Riga ősi német és svéd
negyedére. Vilnius szegénységére
és német kisvárosok kultúrgazdagságára, Barcelonára, vagy Dar
es Salaamra, Miamira vagy Chicagóra, Minneapolisra, vagy a li
bériái Monroviára, mégis nem az
ember alkotta városok, hanem az
emberek érdekeltek igazán és a
legnagyobb csoda mindig a talál
kozás átélése volt és emberek kö
zött mindenütt találkoztam a populus Dei-vel — Isten népével...;
1948-ban felszentelésem után
újra diák lettem az USA-ban és
egy olyan világ tárult ki előttem,
amit elgondolni is nehéz lett vol
na azelőtt, az istentiszteleten min
den vasárnap elmondtuk a Credot
és ezt tettük naponta a szeminá
riumban is, de ugyanakkor, ami
kor mondtam az egy anyaszentegyházat... tudtam, hogy csak
protestánsból több, mint 250 fe
lekezet vesz körül... Micsoda vál
tozatosság! Voltam csóró diák,
akinek minden pennyről el kel
lett számolnia szombatonként... s
voltam hivatalos delegátus, majd
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egyházi diplomataként kezelt bi
zottsági tag a Vatikán-LVSZ
Joint Coitímissionjában 11 évig.
Különös helyzeteket éltem át:
Baltimoreban hallottam először
néger ev. gyülekezetben spirituá
lét az istentiszteleten, ahol csak
a refraint énekelték azonosan, a
vezető improvizálta az új meg új
versszakok elejét, s jártam a malagaszi ev. egyház norvég stílusú
székesegyházában Antsirabeban,
éltem át egy hétig katonai pucscsot Monroviában 1980-ban, ke
gyetlen öldöklések szemtanúja
ként és minden éjjel remegve az
újabb meg újabb kirablástól —
de közben folyt az összafrikai
evangélikus konferencia s a lép
csőházban tarkóratett kézzel éne
keltük a korálokat, s a bárban
padlóra lökve hallgattuk Buthelezi
délafrikai püspök áhítatát. Mi
csoda utak! — Madagaszkáron 11
óra alatt tettük meg a 170 km
utat a fővárostól Antsirabeig. Az
útról néhol átváltottunk kiszáradt
folyómederre, mert az simább
volt... Az autókaraván csak ha
ladt 9—10-en egy-egy Old Rover
ben... A sok-sok különös élmény
között a legmaradandóbb mégis
az volt, amikor a megmentett ik
rek gyerekotthonába vittek: ősi
törzsi szokás szerint a gyermek
áldás, de az ikerpár átok és a
másodikat, aki világra jön, meg
fojtja a bába asszony... az ottani
evangélikus egyház már néhány
évtizede megpróbálta megmenteni
ezeket az átoknak számító gyer
mekeket, ev. gyermekotthonba
veszik fel őket és amikor belép
tünk, a helybeli diakonisszák a
gyerekekkel együtt rázendítettek
a „Jer dicsérjük Istent” kezdetű
világszerte ismert korái malagaszi változatára... Ezek a halálra
ítélt gyermekek élnek... kifelé jö
vet vezetőnk rámutatott a kapu
fölötti feliratra: Jézus mondja: Én
vagyok az út, az igazság és
ÉLET,..
Tanzániában kiszuahéli nyelven
csak köszönni tudtam, de keresz
tény testvérek percekig rázták a
kezemet... Dar-es-ben elvittek az
egykori misszionáriusok temetőjé
be, az ún. német templom temető
kertjébe és mutatták a sirokat,
csupa európai név, misszionárius
hozzátartozók, gyermekek, házas
társak, akik nem bírták a klímát,
a maláriát, vagy a sárgalázat.
Hány halt meg addig, amíg ma
több, mint 1 millió a tanzán ev.
egyház létszáma...? Találkoztam
az ősökkel...
Hála Istennek, nemcsak evangé
likus testvérekkel találkoztam:
gazdag liturgiájú orthodoxokkal, a
különböző autokefál egyház tag
jaival, szerzeteseivel, főpapjaival
— a jánosi szeretet egyházaival,
szokták mondani — az Indiába
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került Tamás apostol utódaival, a
Mar Thoma egyház vezetőivel és
a gurukuli intézet vezetőjével, aki
az evangélium — hindu dialógust
folytató állandó ashramot veze
ti... Anglikánokkal, akik a legtá
gabb felekezet talán ezen a föl
dön, hiszen lételemük a komprehenzív magatartás — a római
jellegű egyik szárnytól a refor
mátus jellegű másik szárnyig szé
les a skála, talán csak a Common
Prayer Book és a Lambeth konfe
rencia tartja össze őket, akik ma
már nem szívesen nevezik min
denütt Church of Englandnak ma
gukat, érthető módon, hanem
Episcopal church a nevük, s akik
kel a svéd evangélikusok úrva
csorai közösségben vannak. Na
gyon sok római katolikusban test
vérre leltem, nem kívánták, hogy
feladjam evangélikus identitá
somat... (11 évi KB-tagságom
miatt sok kapu nyílt ki előttem, s
már 1979. január 25-én prédikál
hattam Pannonhalmán... s azóta
Esztergom, Eger, Kalocsa, Szen
tes, Bp.-i belvárosi templomaiban
szolgálhattam, bencések, piaris
ták, ferencesek között sok a jó
testvérem... most öt hete Rómá
ban a Magyar Pápai Intézetben
kaptam szállást és tarthattam tá
jékoztatót az ott tanuló ösztöndí
jasoknak — különben egy olyan
konferenciára voltam hivatalos,
ahol a Valdens egyház volt házi
gazdánk...
Görög katolikusokkal is van
kapcsolatom — becsülöm nagycsaládú barátságos papjaikat, ci
gánymissziós munkájukat (Be
rekfürdő)...
Reformátusokban is testvérek
re leltem a svájci Bosseyban
(EVT) vagy az olasz-svájci Locarnóban, nemcsak Kecskeméten
volt a szigorú holland református
egyház befolyása alatt álló lelkész
testvérem, hanem a bensheimi
felekezetkutató intézetben is...
Prédikáltam hugenotta templom
ban Ny.Berlinben... és Rómában
nemcsak laktam a Casa Valdesaben és a Chiesa Valdesaban le
hettem jelen istentiszteleten, ha
nem Ferentinóban is egy 75 ta
gú parányi valdens gyülekezetben
s Santa Severaban Rómától vagy
50 km-re a tengerparton egy val
dens üdülőben laikus prédikáto
rok évi találkozóján számolhat
tam be a magyar protestantiz
musról... Tolmácsoltam kínai püs
pököt, japán egyetemi tanárt,
prédikáltam norvég gyülekezet
ben Stavanger mellett svédül
mennybemenetel ünnepén és nem
kellett tolmács, és Antsirabeban
norvégról fordítottam társaimnak
angolra a helyi gyülekezet lelké
szének beszámolóját, aki Oslóban
tanult a gyülekezeti fakultáson
(Menighetsfakultet). Nem folyta

tom a sort, szeretném érzékeltet
ni mit jelent nekem a világke
reszténység nem mint fogalom,
hanem az Isten népe. Talán még
arról valamit: hol laktam testvé
rek között: 1969-ben Svédország
ban három hónap alatt 40 gyüle
kezetbe kerülhettem s mindig
papiakon laktam — más ez mint
a nemzetközi hotelek mindenütt
egyforma világa.
Laktam kolostorban Paderbomban (Maria Immaculata), Augsburgban, Genfben (a le Cenacle)
Lantanaban is, Rómában is a
Picpusban... laktam egyetemisták
otthonában (St. Paulban Minnesotában) és püspöki rezidencián
Stockholmban, rk. újságszerkesz
tőnél Münchenben és egy köves
ping-pong teremben a már emlí
tett Ferentinóban, konferencia
központban és egy diákszálló
alagsorában, voltam vendége dia
konissza otthonoknak (Samariterhemmet, Ersta, Brakke, St. Lasarus), meghívtak a tengerész
misszióba (Nyköping mellett Oxelusundbe), Vadstenaban a nép
főiskolán tartottam előadást (St.
Birgitta tisztelet központja ez), s
Dániában Slagelseben Liselund
üdülőjében, s Ny.Dánia homok
partjára épített stugaban. Retar
dált gyerekek otthonának vezető
je és a nyaralóját (tupa) átadó lel
készházaspár azelőtt nem volt is
merősöm, csak kér. testvérem. Mi
közünk volt egymáshoz? Mi kö
zöm van azokhoz, akiknek valaki
megadta a címemet szállást kér,
tanácsot kér, hova menjen ameri
kai, svéd, dán, finn, norvég, né
met — keresztény testvérem...
Kérdezem most:
Mi közötök mindahhoz, amit
elmondtam nektek? Mit érdekel
mindez titeket?
Szerettem volna felvillantani
valamit abból: mit jelenthet a világkerszténységgel
találkozni...
sokan közületek utaztok, többet,
mint az én nemzedékem átlaga,
ne feledjétek, hogy nemcsak lát
nivalók, kulturális értékek, szép
tájak várnak, izgalmas kalandok
— hanem az Isten népének nagy
családja is. Találkozzatok velük
— életre szóló maradandó élmé
nyetek lesz... lehet.
Kezemben egy különös imádságos könyv: Mit Gottesvolk auf
Érden... Minden héten más és
más ország és nép kereszténysége
kerül elő. Most a 19. hét folyik
Bolívia, Chile, Peru a listán... Mi
közöm hozzájuk? Isten népe ott
is él (adatok, leírás, történetük,
imádságaik, énekeik...) A lapok
között könyvjelzőként Auguste
Rodin kisplasztikája La Chatedrale (1908) két emberi kéz, két
jobb kéz — a legszebb kathedrális a két imádkozó kéz együtt...
S akik imádkoznak egymásért,
azaz találkoznak Isten előtt.

Nyitott szemű, nyitott szívű presbiterünk a nagyvilágban
Interjú POÓS LÁSZLÓ-val
Kevés ilyen világot járt, tudatos
keresztény emberünk van, mint
Poós László, akinek kitekintése és
betekintése van hazánkon, földré
szünkön túli országokkal kapcsolat
ban. Nem turistaként, nem is önma
gát élményekkel gazdagító, konzumáló utazóként járja a világot, -fő
leg Ázsiát. Nem is az átlagemberrel
kapcsolatot nem tartó diplomata.
Hálás vagyok neki, hogy gazdag ta
pasztalatait hajlandó megosztani a
Lelkipásztor olvasóival és ezzel va
lamennyiünk perspektíváját szélesíti.

Szavaiból kiderül, hogy nemcsak
útibeszámolót tart, hanem elemez és
összegez, tanulságokat von le, és ez
zel gondolkodásra serkent, kimozdít
nemcsak a tájékozatlanság állapotá
ból, hanem beidegződött sémáinkból
is. Mobilizál, s szavai nyomán moz
dul bennünk valami. A lusta, fele
lőtlen szemlélődés helyett felelős
ségre ébreszt. Nem engedi, hogy a
„páholy-kereszténység
bűnében’’
maradjunk. A zt remélem, hogy ez
az interjú csak az első a sorban és
még ismételten lesz alkalmunk ta

Lp.: Hány országban jártál és miért?
P. L.: Az ENSZ iparfejlesztési szervezetének
(UNIDO) dolgozom immár mintegy 13 éve, szakértő
ként rövidebb-hosszabb kiküldetésekben. A cél az
ipari és kereskedelmi minőség javítása a fejlődő
országokban és ezzel az ország Versenyképességének,
gazdasági felemelkedésének, a lakosság életszínvona
lának emelése. A munka rendkívül széles spektrumot
ölel fel, kezdve a legkülönbözőbb termékek laborató
riumi vizsgálatának megteremtésétől iparpolitikai
döntés-előkészítésig, nemzetközi kapcsolatoktól az
egyes fogyasztók érdekvédelméig, üzemek közvetlen
műszaki tanácsolásától a közgondolkodás „minőség
tudatának” építéséig.
Legtöbbet Ázsiában dolgoztam, s meglehet furcsán
és a közfelfogás számára kissé idegenül hangzik:
Ázsia igen közel áll szívemhez. Európát és az USA-t
nem, s csupán azokat számítva, ahol valamelyest
hosszabb időt töltöttem: 16 országot tudok felsorolni
(Nepál, Sri Lanka, Jordánia, Líbia, Singapúr, Hong
Kong, hogy csak néhányat az exotikusabbak közül
említsek.) Egy ENSZ-tisztviselő mozgalmas életét mu
tathatja, hogy utazásaim alatt 4 ENSZ-útlevelem „telt
be”... tehát 16 országot jártam be...
Lp.: Milyen országokban éltél huzamosabb ideig
Európán kívül?
P. L.: Kétszer voltam kolera-, egyszer pestisjár
ványban, kétszer polgárháborúban.
Láttam óriáskígyót tyúkon lakmározni, 4600 m ma
gasságban némi magaslati betegség közepette jártam,
megkoszorúztam Körösi Csorna sírját, ettem sült ve
rebet, s láttam bivalyáldozást a vérszomjas Káli isten
ség oltárán. Találkoztam beteg-vivőkkel akik (ketten
felváltva) már 5. napja vitték hátukon a falubeli tár
sukat, hogy a legközelebbi orvosi elsősegélyhelyre el
juttassák. Kuala Lumpurból magyar vonaton utaz
tam, de mesélhetnék arról a — Svájcéval legalábbis
vetélkedő — patyolat tisztaságról, amit Sungapúrban
vagy Malaysiában tapasztaltam, vadvizeken való
evezésről, ahol alkalmanként métereket repítette a
levegőbe a nyolcadmagammal rakott gumitutajunkat
az örvénylő víz vagy vízesés. Hongkongról vagy Singapúrról — a computerek, elektronika, technika fel
legvárairól —, amelyek nagysága, üzleti, városi for
galma, hallatlan gyors fejlődési üteme mellett az is
mert európai nagyvárosok is valójában szinte eltör
pülnek.
Éltem buddhisták között s jártam kolostoraikban,
találkoztam imamalmot forgató tibeti zarándokokkal,
hindu jógikkal, ráolvasással gyógyító szádukkal, nép
nevelő gurukkal, láttam napokra földbe temetett va
rázslókat, csónakáztam az iraki mocsári arabok sás
szigetei között s láthattam az egyiptomi királysíro
kat, Babilont, és az ígéret Földjét onnan, a Nebo

nulnunk Poós Lászlótól a jövőben
is. A Lelkipásztor szerkesztőjének
az a meggyőződése, hogy ma azonos
mértékben van szükség globális tá
jékozottságra és lokális ismeretekre.
Csak világösszefüggésekben szabad
gondolkodnunk egyfelől, de másfelől
nem szabad elveszítenünk kapcsola
tunkat közvetlen környezetünkkel,
vagyis a lokális összefüggéseket is
ismernünk kell. A kettő komple-,
mentáris módon kiegészíti egymást.
Ez az interjú ebben is segítségünk
re lehet.

hegyről, ahonnan Mózes is láthatta, s imádkoztam
együtt üldözött, börtönnel, megveréssel sújtott ke
resztyén testvérek gyülekezeteiben... és szinte vég
nélkül lehetne még sorolni ennek a csodálatos terem
tett világnak megannyi gyönyörűségét, pompáját és
árnyékát, nyomorúságát, rettenetét, amit akárcsak:
magam is e parányi szektorában láthattam. Mégsem
e külső jegyek, az exotikus élmények adják számom
ra ezeknek az éveknek az igazi tartalmát. Nem vol
tam turista, sem külső szemlélője a körülöttem lévő
világnak, hanem munkám révén részese ennek a vi
lágnak: együtt kellett élnem, dolgoznom az emberek
kel. Ez a belülről látott világ, az emberi kapcsolatok
ba való belelátás és beépülés jelentette a tartalmat,
az igazi „érdekességet”.
Lp.: Mi hiányzott Európából?
P. L.: Én inkább úgy fogalmaznám a kérdést: „Mi
től Európa Európa?” Éppen ezektől az emberi kap
csolatoktól, ezek jellegétől.
Példákat mondok a másságról:
— Hongkongban: elevenen megnyúzott kígyó
ból készített pörköltöt árulnak a vendéglőkben.
— Vietnamban nem engednek előzni 2—3 per
cig, de nem „kitolásból” hanem egyszerűen „nem
veszik észre”, hogy mi a másik igénye.
— Thaiföld: 209 dollárért bármikor lehet bér
gyilkost kapni...
— Pagodák: őrző kutyák, védő sárkányok a
gonosz lelkek ellen. Az elhunytak fényképét a pa
godákban helyezik el, hogy a „szellemeik ne kó
boroljanak”, s valami rosszat ne tegyenek az
élőknek.
— Gyerekekkel kapcsolatosan: — Saigon, Thai
föld: a nem kívánt csecsemőket egyszerűen
megölik: „nem értem, miért csinálnak ebből
ekkora ügyet” (ti. ENSZ, Vörös Kereszt stb.),
— mondta egy thaiföldi;
— Nepálban szinte havonta olvasható az újság
ban, hogy kiskorú leánygyermekét eladta egy
apa kalkuttai, bombayi, bangkoki bordélyok
ba; más esetekben: feláldozta valamely isten
ségnek — s ebben nem látott bűnt;
— egy saigoni buddhista női kolostorban egyik
tizenéves félfehér kislány vágyódó, aggódó te
kintettel nézett rám és megkérdezte: „Nem te
vagy az édesapám?”
= Csieng Mai (Thaiföld): mint kutyákat, úgy
ugráltatta cukorka után a gyerekeket a tanult
helybeli idegenvezető nő.
— Nepálban (ahol a rabszolgaságot hivatalosan
kb csak 30 évvel ezelőtt szüntették meg) ma is
előfordul kevésbé ellenőrzött helyeken, hogy az
elhunyt férjjel együtt a feleségét is elégetik a
máglyán, élve, ősi szokás szerint.
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Talán nehéz elhinni mindezek valóságát, de gon
dolj csak vissza a Pol-Pot kambodzsai rémuralmára,
Ibi Amin áldozataira vagy az indonéziai 1 millió elpusztítottra és „esztétikusabb” formában — a
Szarvasvadász filmre...
Mi hiányzik ott Európából? E példákon összefog
lalva azt mondhatnám: az empátia, de valójában an
nál több! Más a mentalitás. E néhány év távol Euró
pától távlatot adott, hogy megfogalmazódjék bennem
az „európai”. Az európai „analitikus” mentalitást je
lent: egyre apróbb, apróbb elemeire bontunk min
dent. Nem csak a fizikus keresi a „végső” legelemibb
részecskéket vagy a végső világegyenletet, amely
minden fizikai jelenséget összesít: elektromágnessé
get, kvantum-mechanikát, relativitás-elméletet, gravi
tációt, az érzelmeket is visszavezetjük molekuláris
biológiai elemekre, sőt a társadalmi viselkedésformá
kat is. Es aztán? Megpróbáljuk felépíteni ezekből a
morzsákból az Egész-et, és ekkor azt mondjuk: most
„megismertem” — de talán úgy, ahogyan egy kisgye
rek szétszedi a babáját és megnézi, hogy mi van be
lül: meglátjuk belül, csak éppen magát a babát ve
szítjük el...
A Világot Én és Nem-Én disztinkcióban vizsgáljuk,
amely szétválasztás előfeltétele a tudománynak, tech
nikának. Az Én van a központban: Én ismerem meg
így, a rajtam kívül lévő világot, objektíven. A Tu
domány, amely a felhasználható, a praktikus Tech
nikához vezetett, mégpedig valóban óriási eredmé
nyekkel és vívmányokkal, nem véletlenül gyökerezik
Európában...
Milyen a gondolkodásmód a másik oldalon? — kér
dezhetnéd. Számos esküvői alkalmon voltam vendég
és kérdezgetve a ceremóniánál, „miért” csinálják ezt
vagy azt, barátaim csak nevettek rajtam: a „miért”
az európai ember jellemzője, az analízis, a lebontás
kérdése. Ők csak így válaszoltak: így van megírva,
így csináljuk évezredek óta. Nincs „miért” a kaszt
rendszerre, nincs „miért” a halálra vagy életre, nincs
„miért” vagy „hol van” vagy „van-e” Isten, nincs
„miért” a gazdagságra vagy szegénységre...
Ha analitikusnak neveztem az európait, akkor ta
lán „globális” mentalitásúnak kell neveznem a mási
kat. Az egész világot együtt látják. Én és a fák, a
természet egy vagyunk, az istenek ember-formájúak,
de lehet egy kő is isten, és láthattam az eljövendő
Buddha aranyozott szobrát. „Mi” együtt élünk jelen,
múlt és jövő, nem csak az istenségekben és a termé
szetben, hanem a nagy-családban. Nincs vita meny és
anyós között, fiú és apa között; „mi” élünk és tovább
élünk egymásban, időtlenül, mi egy vagyunk és vol
tunk, s az maradunk ez után is; a halál nem „tra
gédia”. A magamé sem, a másiké sem.
A „mi” tudat mellett valójában még sincs „közös
ségi” tudat — e döntő belső tényező, amely egy nem
zetet, országot a munkában a közös célokra mozgó
síthat. A „közösségtudat”, tudatos közösség vállalás,
amelyben az egyénnek kell önmagát alávetnie a kö
zösségért. Ha nincs „én”, nincs mit feladni, nincs mit
egyesíteni, nincs mit összeadni a közért. Az Én nél
küli elfogadja a kasztrendszert, a szegénységet, vagy
gond nélkül a mérhetetlen gazdagságot, a szenvedést
a vallási hierarchiát, a szadu-k, guru-k, brahminok,
vagy a kadi-k, ayatollah-ök, mufti-k vezérlését. Glo
bális „Mi” tudat „Én” tudat nélkül.
Mitől Európa Európa? A biológia, elektronika,
komputerek fogalmaiban járatos mai embernek talán
szabad így mondani: a „visszacsatolás”-tói (feedback)
az. A „visszacsatolás” az „elemeket” kapcsolja össze:
érzékelem az elemeket és ezeket értékelve — vissza
csatolva — kormányzom az „egészet”. Kerékpározva
észreveszem, hogy egy kicsit jobbra tértem az egye
nestől: igazítok a kormányon, s az egész ismét egye
nesbe kerül. Észreveszem a másik baját és cselek
szem. Trabantosként hagyom előzni a Mercédeszt. Ki
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sebbségben élve elmegyek szavazni, hogy a magunk
ügyét vigyem előbbre. Észreveszem, hogy a másik
élete ugyanannyira fontos neki, mint az enyém ne
kem. Nem pazarlóm a mosószert, a villanyt stb., hogy
a mi környezetünk maradjon tiszta. Mitől Európa?
Az Én és a személytelen Mi között megjelenik a Te,
a másik ember. Ez a belső visszacsatolás teszi Euró
pát Európává: Én észreveszem, hogy Neked mire van
szükséged, hogy így Mi jussunk előre. Érdekel a má
sik, meghallgatom, figyelek rá, számításba veszem,
köszönök és visszaköszönök...
Ázsiában repülőn leszállás előtt kiosztják a bejelent
kezési kártyákat. Amikor először utaztam Keletre,
meglepett az ezen levő egyik kérdés: „Tribe name”,
(melyik törzshöz tartozom): Ghurka, Nevari, Brahmin. Eszembe jutott: „Ne félj mert megváltottalak.
NEVEDEN hívtalak, egyém vagy”. Igen, én nem csak
„köz” vagyok, „Én” mint egyetlen egy, ismert va
gyok az Ür számára, de a „Te” is, ugyanúgy mint
Én név szerint az Űré.
Lp.: Mit tanulhatunk más vallásoktól (Ázsiától, a
harmadik világtól)?
P. L.: Amikor három év után, hosszabb időre haza
jöttem Nepálból, kis búcsúpartit rendeztek nepáli
munkatársaim, s ezen, baráti, fehér asztalos beszél
getés közben megkérdezték, milyennek látom a ne
páliakat. Három év után már jól ismerve mind ennek
a projectnek, mind sok más, Nepált segíteni akaró
külföldi törekvésnek az egyik legnagyobb kerékkötő
jét, azt ti. hogy nincs igazi összetartás, önfeláldozás,
odaadó munka a saját nemzeti felemelkedésükért, s
mindig mástól várva az első lépést (nagyobb fizetést,
előléptetést stb.), elmeséltem Sodorna és Gomora tör
ténetét. Lehet, hogy csak egy emberen múlott, hogy
S&G megmarad; lehet, hogy csak épp az itt ülő kol
legán vagy ennek a most alakuló egyetlen intézmény
nek az eredményességén múlik, hogy Nepál igazán
fejlődésnek indul-e vagy sem. Nem tudom lemérni,
mennyire mélyen hatolt a tudatukba az, ami nekünk
itt, a keresztyén hagyományokon kialakult Európá
ban annyira természetesen sajátunk: ÉN fontos, sőt
döntő személyiség vagyok, felelős vagyok a másikért,
mindannyiunkért.
Mit tanulhatunk más vallásoktól, fejlődő országok
tól? Valahogy az EGÉSZ-ben látást: mi mind össze
tartozunk, természet, környezet, ember, technika, val
lások. De valamelyest mégis másképp: nem „globá
lis”, vagy mondjuk aktuálisabban: „kozmopolita”
mentalitással, amelyben az egyén elsikkad, hanem (ta
lán ez a jó szó) „integráltan”, „szintézisben”, amely
szavak arra utalnak, hogy az egész a sok egyednek
valamilyen integrált (de nem additív) együttese. Jé
zustól ezt úgy tanultuk: „ha a gabonamag (egyed) el
nem hal, nem teremhet gyümölcsöt” (a közös jóért).
Tudva adni magam: nem a piacmechanizmus hajtó
erejével csupán, nem csak humánus empátiával, nem
az utolsó ítélet félelmében, hanem belülről, Jézus pél
dáján munkált szeretettel.
Lp.: Hogy látod az itthoni életet ezek után?
P. L.: Az elmúlt 40 év túlhajtott „keleti” mi-tudat
túlhangsúlyozásának reakciójaként most a „liberális”
Én került túlsúlyba: acsarkodás, saját érdek, a má
sik meg-nem-becsülése. Visszatértek keresztyén jel
képek, formák: körmenetek, iskolák, van keresztény
párt, vallásos műsorok stb. A keresztény tartalom
azonban sokszor hiányzik (ezekből is), ami önmagam
feladásához és az ország megbékéléséhez is vezethetne.
A sok megújuló, feléledő forma (egyesület, kör, is
kola, mozgalom stb.) között a mi egyházunk fő fi
gyelme is erre kell, hogy irányuljon, igen tudatosan,
kontroláltan, mind a saját, mind az ország tevékeny
ségében: ne tévesszük szemünk elől és a gyakorla
tunkból a keresztyénségnek ezt a belső tartalmát:
Én és Te csak együtt lehetünk boldogok!
Lp.: Sok-sok kérdés maradt bennünk — főleg a
jövőt illetően —, reméljük, folytatjuk.

Kitekintés az ökumené világába
EGYHÁZI VILÁGHÍRADÓ
— 1992. április—május —
LUTHERÁNUS
VILÁGSZÖVETSÉG

A tavaszi időszak je
lentős ökumenikus talál
kozók ideje volt: az
evangélikus egyházak vi
lágszervezetének vezetői
a legmagasabb szinten ta
nácskoztak a római kato
likus és az ortodox világ
egyházak legfőbb vezetői
vel.
Az evangélikus—római
katolikus teológiai világdialógus 25. évfordulója
alkalmából nyolctagú hi
vatalos LVSZ-delegáció
tett látogatást a Vati
kánban, Brakemeier bra
zil elnök és Staalset fő
titkár vezetésével.
A
LVSZ-delegáció
tagjai
legelőször a vatikáni Ke
resztyén Egység Tanácsa
vezetőivel tanácskoztak,
élén Cassidy bíboros-el
nökkel. A fő témák: a
két világegyház teológiai
dialógusának további fel
adatai, ökumenikus kap
csolataik erősítése, a kö
zös, ökumenikus evangélizáció lehetőségei, a ke
resztyén—zsidó kapcsola
tok és az egyházak új
helyzete Közép- és KeletEurópában.
Ugyancsak
tárgyalásokat folytattak
a pápai államtitkárság, a
különféle kongregációk és
a pápai tanácsok vezetői
vel.
A római katolikus—
evangélikus ,.csúcstalál
kozó” középpontjában a
pápával történt találkozás
állt. II. János Pál elő
ször Brakemeier LVSZelnökkel és Staalset fő
titkárral folytatott külön
megbeszélést, majd fo
gadta a Világszövetség
teljes küldöttségét. Itt
Brakemeier elnök elő
ször méltatta a negyedszázados teológiai párbe
széd nagy eredményeit;
szólt a latinamerikai egy
házi tapasztalatokról és
közös evangélizációs és
missziói együttműködést
javasolt a két egyház kö
zött. Legnagyobb feltű

G a zd a g hírcsokrot á llíto ttu n k össze az e lm ú lt két tavaszi
hón a p esem ényeiből, Európa és a vilá g egyházainak
é letéből. A hírek ta n ú sá g a szerint igen elevenek voltak
a kapcsolatok az egyházi vilá g ce n tru m a i és az egyhá
zak között. G enf, V atiká n , K onstantinápoly, Varsó, Ke
nya — ilyen nevek szerepelnek sokat az egyházi sajtószolgálatok je le ntéseiben. A fe lb o m ló Jugoszlávia véres
d rá m á ja to vá b b
fo g la lk o z ta tja a vilá g
egyházait is.
V á lto z a tla n u l nagy a visszhangja a B udapesten ta rto tt
Protestáns E urópa-nagygyűlésnek és az első é u ró p a i
püspöknő m egválasztásának. N agy várakozás előzi meg
a jú n iu s b a n m egnyíló ö k o ló g ia i v ilá g k o n fe re n c iá t Rio
de Janeiróban, m elyről m ár m egelőzően h írt adtunk,
és ia z Egyházak V ilá g ta n á c s a ú j fő titk á rá n a k m egvá
lasztását a nyár /végén. Ezúttal a „fe k e te k o n tin e n s "
egyházainak é le té b ő l hozunk néhány fo n to s híradást.

hogy olyan időszakban
történt, amikor „a világkeresztyénség közösségé
nek nagy szüksége van a
bátorításra, hogy ökume
nikus elkötelezettségének
valóban eleget tegyen” —
mondotta Genfben a két
látogatást követően a
LVSZ főtitkára.
EGYHAZAK
VILÁGTANÁCSA

Ezen a tavaszon a chi
lei fővárosban, Santiagoban tartotta vezetőségi
ülését az egyházak öku
menikus világszervezete.
Jelen voltak a latiname
rikai egyháztanács, a ró
mai katolikus egyház és
a pünkösdista egyház
meghívott képviselői is.
Két fő téma szerepelt a
napirenden: az evangéli
záció különféle modelljei
és az EVT jövő évi két
világgyűlésének előkészí
tése: a Hit és Egyházszervezet (a keresztyén
egység kérdései) világkonferenciája és a ke
resztyén ifjúsági világkonferencia. Mindkettő
hosszú évek után most ül
össze újra (új hangsúlyok
az EVT munkájában!).
Bejelentették, hogy az
EVT Központi Bizottsága
augusztusban találkozik
Genfben, hogy meghall
gassa a Jelölő Bizottság
javaslatát és nyolc évre
újra megválassza az öku
menikus világmozgalom
főtitkárát. Emilio Castro
főtitkár 1985 óta vezeti
az EVT munkáját és
1992 végeztével adja át
hivatalát utódjának.
Az új főtitkár feladata
lesz, hogy megvalósítsa a
Canberrai világgyűlésen
kijelölt új programot és
átszervezze az Egyházak
Vilrgtanácsa sok kritikát
kapott tevékenységét az
ezredforduló előtt.

nést keltő
mondata: ortodoxia új lelki vezető
„Szeretném elődeimhez és jénél, Bartolomeus pát
más evangélikus vezető riárkánál
Konstantiná
személyiségekhez kapcso polyban (Isztambulban).
lódva felvetni azt a kér A konstantinápolyi pát
dést: az egység, amelyet riárka az elismert „priközösen
felismertünk, mus inter pares” az aunem sokkal nagyobb-e, tokefal ortodox egyházak
mint minden más, ami pátriárkái között.
minket még elválaszt;
Az „ökumenikus pát
ezért nem járulhanánk-e riárka” phanari reziden
együtt az Űr asztalához?” ciáján találkozott a LVSZ
A pápa válaszbeszédében legfőbb vezetőivel. Részt
méltatta az eddig elért vettek a pátriárka temp
nagy eredményeket szá lomának istentiszteletén,
mos területen, de nem találkoztak a Szent Szitért ki a közös úrvacso nódus tagjaival, majd
ravétel kérdésére.
meglátogatták a kolos
A találkozást követően tort, az állam által be
a pápa és az evangélikus zárt volt teológiai főis
vezetők közös imaisten kolát Chalki szigetén. A
tiszteletet tartottak a pá tárgyalások fő témái vol
pai kápolnában, ahol a tak: az ortodox—evangé
pápa
és
Brakemeier likus teológiai dialógus
LVSZ-elnök adtak áldást. további témái; együttmű
A pápa vezető munka ködési lehetőségek az
társain kívül jelen volt evangélizáció területén és
az istentiszteleten Wille- a nemzetközi kérdések
brands bíboros is, az ben; végül az egyházak
Egység Titkárság volt ve új helyzete Közép- és Ke
zetője, valamint Philippj let-Európában.
dékán, az Olasz Evangé
Mind Brakemeier el
likus Egyház vezetőivel nök, mind a pátriárka
együtt.
hangsúlyozta, a két vi
A Vatikánban tett lá lágegyház
szorosabb
togatás április 22. és 24. együttműködésének szük
között történt. Egyidejű ségességét és azt, hogy
leg meglátogatta a LVSZ- ennek végső célja a lát
delegáció a kis Olasz ható egység megerősítése
Evangélikus Egyházat isi és a jövőbeli teljes egy
*
ség. Ennek alapja a kö
Május 2—4. között a zös Szentírás, a közös
Világszövetség
héttagú ökumenikus hitvallások
küldöttsége — tizenöt év és az ókori nagy egyház EURÓPAI EGYHAZAK
után először — ugyan atyák közös tisztelete.
Az Európai Egyházak
Ennek a két ökumeni
csak az elnök és főtitkár
vezetése alatt hivatalos kus „csúcstalálkozónak” Konferenciája nyilatko
látogatást tett a világ a jelentősége abban van, zatban üdvözölte a már
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ciusban Budapesten tar
tott Európai Protestáns
Nagygyűlés eredményeit.
A nagygyűlést megelőző,
meglehetősen tartózkodó
magatartással ellentétben
a nyilatkozat most mél
tatja az európai protes
táns delegátusok ökume
nikus
elkötelezettségét.
Azt a reményét fejezi ki,
hogy a reformáció egy
házainak közös állásfog
lalásai segítik majd a
megosztott Európa útját
az egység felé és az Eu
rópai Egyházak Konfe
renciája
ökumenikus
szolgálatát, így az őszi
EEK-nagygyűlés munkáját is.________________
NÉMETORSZÁG*
Németországban is to
vább folytatódik a buda
pesti Protestáns Nagy
gyűlést méltató értékelé
sek sora. Az ismert Bensheimi Felekezetkutató In
tézet szerint Európa pro
testáns egyházainak első
nagy találkozója fontos
előrelépés volt, amelyet
föltétlenül folytatni kell.
Reinhard Frieling, az In
tézet vezetője szerint a
ma még megosztott pro
testantizmusnak tovább
kell fáradoznia a mind
nagyobb lelki és látható,
külső egységért Európá
ban. Világossá tette a
nagygyűlés azt is —
mondta Frieling — hogy
a protestantizmus nem
a más egyházak elleni
tiltakozást jelenti, hanem
ellenkezőleg, nevünkben
a „pro” valami mellett
való tanúskodást jelent.
A reformáció egyházai
arról az Istenről tanús
kodnak, aki minket „a
Krisztus által a bűntől, a
haláltól, és a Sátántól
megszabadított”.
*
Az első evangélikus
püspöknő, Maria Jepsen
megválasztása a sok üd
vözlő nyilatkozat mellett
kritikai hangokat is ki
váltott. Peter Beyerhaus,
ismert evangélikális ve
zető, és Christoph Morgner, a konzervatív irányú
Gnadaui Közösség veze
tője, a hamburgi válasz
tásban „sok hívő lelkiis
meretének sérelmét” és
„az ökumenikus dialógus
megnehezítését” sérelme
zi a választásban.
Az Evangelische Kirche
in Deutschland (EKD), a
24 német protestáns tar

tományi egyház közös
szervezete, védelmébe ve
szi a hamburgi döntést.
Ez a nők lelkészi ordinációjának immár az EKD
mind a 24 tartományi
egyházában teológiailag
elfogadott és gyakorolt
elismeréséből kikerülhe
tetlenül következik — ál
lapítja meg az EKD hi
vatalos nyilatkozata.
*

Kohl német kancellár
és a CDU elnöksége Pe
ter Hintze evangélikus
lelkészt jelölte a legna
gyobb német politikai
párt főtitkárának. Hintze
Bonn mellett volt gyüle
kezeti lelkész. 1983-ban
hívták meg állami szol
gálatba, és a fegyverte
len, civil katonai szolgá
lat felügyelője lett. 1991ben nevezték ki a nők és
a fiatalok minisztériumá
nak államtitkárává.
*
A gazdag német teoló
giai könyvpiacon is nagy
feltűnést keltett egy új
könyvsorozat: az Evangé
likus—Katolikus Kom
mentár az Újszövetség
hez. Ez ugyanis az első
jelentős német ökumeni
kus vállalkozás a két
egyházban az Üj szövetség
teológiai magyarázatara.
A kommentár-sorozatból
eddig nyolc kötet jelent
meg, részben római kato
likus, részben evangéli
kus egzegéták tollából.
Négy további kötet meg
jelenés előtt áll. Az öku
menikus sorozat az evan
gélikus Neukirchner és a
katolikus Benziger kia
dók közös vállalkozása.
Különleges jelentőséget
ad ennek a legújabb újszövetségi könyvsorozat
nak az, hogy kötetei
rendkívül gazdag iroda
lom-, kor- és vallástörté
neti anyagot is hoznak és
behatóan foglalkoznak az
Újszövetség egyes köny
veinek magyarázat- és
hatás-történetével. Tehát
azzal az eddig eléggé el
hanyagolt, fontos kérdés
sel: hogyan értették az
Újszövetség iratait és
igéit a történelem során,
az ókori egyháztól a XX.
századig az írásmagyará
zók és az egyházak. Az
eddig megjelent kötetek
közt különösen Ulrich
Luz Máté-kommentárjának első kötete keltett
feltűnést új szempontjai
val.

SVÉDORSZÁG

be magukhoz. A határ
menti Kasad faluban há
romszor annyi volt a be
fogadott menekült, mint
a falu lakossága — írja.
Beszámol egy családról,
amely négy személyből
állt, de tizenkét mene
kültet fogadott be ottho
nába. „Nálunk marad
hatnak addig, amíg csak
lesz kenyér az asztalun
kon — mondta neki a
családfő — bár ez öt hó
nap után nem egészen
könnyű feladat a csalá
dunknak.”

A Svéd Evangélikus
Egyház nagy előkészüle
teket tesz négyszázéves
fennállásának 1993-ban
történő, méltó megünnep
lésére. Ennek bevezetése
ként a 8 milliós egyház
ban, amelyhez a lakosság
90 százaléka tartozik,
nagyszabású „információs
hadjáratot” indítottak el.
„Kis könyv a keresztyén
hitről” címmel az ősszel
egy 64 oldalas könyvet
küldenek meg 3 millió
példányban minden csa
FINNORSZÁG
ládnak az országban. Ké
szül a „Nagy könyv a
Európának a jobb jövő
keresztyén hitről” is,
elsősorban
amely jövőre jelenik meg érdekében
és 340 oldalon részletesen nem gazdasági, hanem
foglalkozik a keresztyén erkölcsi és lelki megúju
életkérdésekkel. A két lásra van szüksége, mi
könyv nemcsak dogmati vel a gazdasági és politi
kai kérdéseket tárgyal, kai átalakulást önző em
hanem a ma élő keresz berekkel nem lehet vég
tjén hívők minden idő hezvinni — mondta meg
igehirdetésében
szerű kérdésére, erkölcsi nyitó
problémáira is válaszolni John Vikström finn ér
sek az Európai Biztonsá
kíván.
Bertil F. Werkström gi és Együttműködési Ér
svéd érsek bejelentette, tekezlet (EBEÉ) ülésén
hogy még a jövő év ele Helsinkiben. A háromhójén lemondani kíván — napos tanácskozás július
a 65. éves korhatár előtt elején ért véget az euró
— és átadja helyét meg pai és északamerikai tag
választandó
utódjának, államok államfőinek je
hogy az vezethesse majd lenlétében.
a nyári jubileumi ünnep
HOLLANDIA
ségeket.
*

A svéd egyházi se
gélyszervezet (Lutherjalpen) sajtótitkára megrázó
riportban számol be a
sajtóban horvátországi és
magyarországi tapaszta
latairól. Tommy Löfgrén
leírja a horvátországi
harcok borzalmait, talál
kozásait a sokezer mene
külttel Zágrábban. a
pusztulás méreteit Eszé
ken, ahol több mint 6
ezer volt már a véres há
ború halottjainak és el
tűntjeinek száma.
Cikkében
csodálattal
szól a magyarországi ha
tárterületen szerzett él
ményeiről és a magyar
ökumenikus segélyszol
gálat munkájáról. Leírja,
hogy 1992 tavaszán már
40 ezer volt a Magyaror
szágon befogadott jugosz
láviai menekülők száma
(azóta ez a szám már
kétszeresére növekedett!)
és — amit szinte hihetet
lennek mond, — a mene
kültek 80 százalékát ma
gyar családok fogadták

A három történelmi
protestáns egyház — a
két nagy református és a
kis lélekszámú evangéli
kus egyház — egyesülési
folyamata jól halad elő
re, — jelentették be kö
zös tanácskozásukon. Elő
ször közös egyházszerve
zetet kívánnak létrehozni
egy központi hivatallal.
A gyülekezetek „lelki
összenövése” már hoszszabb időt vesz majd
igénybe — mondták a
három egyház vezetői.
Még ebben az évben
megválasztják a három
egyház közös, egyesült
zsinatát. A már közös
sajtószolgálat első száma
szerint a tavasszal meg
vitatott kérdéseik a kö
vetkezők voltak: a raszszista gondolkodás és ide
gengyűlölet növekedése,
a modern gén-technoló
gia erkölcsi határai és az
erdélyi református egy
ház és Tőkés László püs
pök támogatása romániai
nehéz helyzetükben.

pátriárka által celebrált att kilépett ebből a nagy
istentiszteleten —, ame ökumenikus közösségből,
lyet
az állami televízió most felfüggesztete ezt a
Érdekes új kezdemé
végig
közvetített — részt döntését és újra viszanyezés indult útjára Zü
vett
Ruckoj
alelnök és tért a közös egyházi szer
rich kantonban. Több
vezetbe. Mindenesetre az
Moszkva
főpolgármestere
mint 3 ezer római kato
zal a feltétellel tette ezt,
is.
likus és 2 ezer reformá
A Szent Szinódus má hogy a Nemzeti Egyház
tus egyháztag írta alá azt
jus első napjaiban tartott tanácsnak ezután közzé
a „népi kezdeményezést”,
ülése után II. Alexy pát kell tennie a kisebbségi
amely azt kívánja, hogy
riárka pásztorlevelet bo véleményt is fontos dön
lehetőség nyíljék a „ket
csátott ki. Ebben a 15 téseiben. Ez az ideiglenes
tős egyháztagságra”. Bár
köztársaságot
a súlyos kilépés volt az első eset
ez az ökumenikus javas
nemzetiségi
és
politikai a Nemzeti Egyháztanács
CSEHÉS
SZLOVÁK
lat nem érte el a remélt
ellentétek
erőszak
nélkü 1950-ben történt megala
SZÖVETSÉGI
hatást, mégis élénk vitát
kulása óta. Ma mintegy
li,
békés
megoldására
KÖZTÁRSASÁG
váltott ki a két nagy
hívta föl. Bűnbánattal el 5 millió ortodox hívő él
svájci egyház gyülekeze
A Georgius (Jiri) Tra- ismerte az elmúlt évtize az Egyesült ♦Államokban.
teiben. A „Reformiertes
Fórum” nagy tudósítás noscius, a „szláv Luther”, dek egyházi vétkeit és
A „tiszta televízió”
ban számol be róla és azt születésének négyszázadik mulasztásait. De keserű
tiszteletére séggel szólt az Ortodox egyre inkább tért hódít
írja: a „kettős egyháztag évfordulója
ünnepségek Egyház egésze és vezetői és üzletileg is nagyon si
ság” javaslata minden rendezett
képpen a két svájci egy májusban érték el tető elleni támadásokról. Ígé keres vállalkozás az ame
ház zsinatai elé kerül a pontjukat Cseh-Szlová- retet tett arra, hogy az rikai televíziós társaságok
kiában és Lengyelország egyház „keresztyén buz- éles küzdelmében. A te
jövő esztendőben.
ban. Tranoscius 1592-ben gósággal” fordul a mo levíziós társaságok sorá
született a ma felerész dern ember minden mai ban az előkelő ötödik he
NAGYBRITANNIA
ben cseh, felerészben len problémája felé, végzi a lyet foglalja el jelenleg a
II.
Erzsébet királynő, gyel Tesin városában. szeretet szolgálatát a „Family Channel” (csalá
televízió-csatorna).
mint az Anglikán Állam Énekeskönyve, a Cithara szenvedők és elhagyottak di
imádságos- között és a politikai pár Minden este átlag 350
egyház feje, ünnepélyesen Sanctorum,
megnyitotta Milton Key- könyve, egész igehirdető toktól függetlenül kíván ezer háztartásban nézik
nes helységben országa és teológiai munkássága ja segíteni az igazság és műsorát. Ez a keresztyén
első közös, ökumenikus évszázadokon át döntő a szeretet érvényesülését érdekeltségű társaság a
többi TV-csatornához ha
templomát. Ebben angli hatással voltak a szláv a társadalomban.
•
sonlóan szórakoztató és
kánok, római katoliku evangélikusság életére a
A nyugat-szibériai mil ismeretterjesztő műsoro
Csehország
sok, reformátusok, meto történelmi
disták és baptisták „egy ban, Lengyelországban és liós városban, Omszkban, kat közvetít, de azoktól
tartották május közepén eltérően száműzi műso
fedél alatt” — bár más Magyarországon is.
a „Német Evangélikus raiból az amerikai tö
más időben — tarthatnak
Egyház a Kelet Köztársa megkommunikációt
el
LENGYELORSZÁG
istentiszteleket.
Hugh
ságaiban” külön szibériai árasztó szex- és erőszakCross, a templom angli
kán lelkésze szerint a
A Lengyel Evangélikus egyházkerületének alaku hullámot. A „tiszta tele
új templom „a sokszínű Egyház meghívására áp ló ülését. Kalnins püspök vízió” elsősorban a gyer
ségben is az egységet rilis elején látogatást tett beiktatta az egyházkerü mekes és vallásos csalá
mutatja és a jövő útja Lengyelországban Gun- let új vezetőit, és külföl dokban népszerű.
lesz”. Basil Hume római nar Staalset, a LVSZ fő di vendégsereg jelenlété
AFRIKAI EGYHAZAK
katolikus kardinális meg titkára. Tanácskozott az ben elhelyezték, megál
dották
az
Omszkban
fel
evangélikus
vezetőkkel,
nyitó igehirdetésében „a
Mombasa
városában
Lengyel épülő templom alapkövét.
keresztyén egység útja felkereste a
mérföldkövének” nevez ökumenikus Tanácsot, a Ez lesz az első új evan (Kenya) tanácskozott az
te a közösen felszentelt varsói közös Keresztyén gélikus templom 1917 óta Afrikai Egyházak Kon
ferenciája a 600 milliós
Teológiai Akadémiát és a ebben az egyházban.
templomot.
kontinens népeinek és
Bibliatanácsot is. Nagy AMERIKAI EGYESÜLT
egyházainak
jövőjéről.
JUGOSZLÁV
figyelmet keltett a sajtó
ÁLLAMOK
Százötven
afrikai
egyházi
UTÓDÁLLAMOK
ban a főtitkár és Jan
Az Amerikai Evangéli vezető a jelenlegi legsú
Szarek lengyel evangéli
Az Európai Egyházak kus püspök találkozása kus Egyház (ELCA) meg lyosabb afrikai gondokat
Konferenciája és a római Lech Walesa államelnök alakulása óta először zár vitatta meg. Ilyenek: a
katolikus Európai Püs kel.
ta az évet 1991-ben defi milliókat sújtó éhínségek
pökkari Konferenciák Ta
A jelentések szerint cit nélkül, sőt kisebb be Afrika számos részében,
nácsa (CCEE) további tárgyaltak a lengyel pro vételi többlettel. Herbert a felkelések a diktatórierőfeszítéseket tesznek a testánsok szolgálatáról a W. Chilstrom püspök ezt kus és korrupt kormá
véres
polgárháborúban kialakuló új társada a jó erdményt egyrészt a nyok ellen, sok állam
álló jugoszláv utódálla lomban és a LVSZ világ hívek növekvő áldozat- adósság-krízise. De te
mok protestáns és orto méretű szolgálatáról.
készségének, másrészt az kintetük még inkább a
egyházi életben érvénye jövő felé irányult a talán
dox egyházainak közös
tanácskozása megszerve FÜGGETLEN ÁLLAMOK sített szigorú takarékos legtöbbet szenvedő kon
tinensen. Két dologban
zésére. Eddig ez nem si
ságnak tulajdonította.
KÖZÖSSÉGE
•
megegyeztek az egyhá
került, bár mindegyik
Eddig nem látott ünne
egyház
kinyilvánította
Az az öt északamerikai zak. Egyfelől, Afrika nem
tartották ortodox egyház, amely másolhatja le az európai
készségét a béke és a ki- pélyességgel
engesztelődés elősegítésé meg az idei Húsvétot nemrégiben az északame és amerikai rendszereket,
Egész rikai ökumenikus tanács, gazdasági formákat és
re. Most már a Szerb Or Oroszországban.
todox Egyház is elhatá Moszkvát húsvéti transz a Nemzeti Egyháztanács, kultúrát. Afrikának meg
rolta magát a véres ese parensek díszítették. A „liberális irányzata” mi kell találnia önmagát:
SVÁJC

ményektől, a politikusok
és a hadsereg akcióitól.
A Bánátban 133 ortodox
lelkész közös levélben
fordult a püspöki konfe
renciához, kérve fellépé
süket a háború folytatá
sa ellen s egyúttal tilta
kozva azért, mivel orto
dox lelkészeket erőszak
kal mozgósítanak katonai
szolgálatra.
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olyan életformát és meg
oldásokat, amelyek az af
rikai népek lelkületéből
kultúrájából és vallási
életéből
következnek.
Másfelől
egyetértettek
abban, hogy egyházaikra
mindebben óriási felada
tok várnak. A gyermekek
és az ifjúság nevelé
se felé kell fordulniuk
az ökumenikus közössér
útján kell járniuk, és tü
relemmel más vallások
iránt, a saját vallási ha
gyományaik megbecsülé
sével kell segíteniük né
peik szociális és politikai
küzdelmét a közös jövő
ért.
*
A Lutheránus Világszö
vetség ezév áprilisában
hívta össze afrikai tag
egyházainak vezetőt. A
kenyai Limuruban tartott
konferencián Afrika ..há
rom fő csapásával” fog
lalkozik : az éhínségek
kel, az erőszakhullámmal

és az AIDS félelmes afri
kai elterjedésével. Végül
azt javasolták, hogy az
evangélikus egyházak af
rikai „családja” 2—3
évenként zsinati üléseken
találkozzék
gondjaik,
örömeik közös megvita
tására.
Etiópiában megtalálták
a Mekane Yesous Evan
gélikus Egyház nyomtala
nul eltűnt főtitkárának ?
holttestét. Gudina Tumsr
főtitkárt 1979-ben hurcol
ták el a marxista diktá
tor, Mengistu, titkosrend
őrségének emberei; sú
lyos kínzások után meg
fojtották és titokban elhantolták. Halálát mind
végig tagadták. Most
egyháza, az addis-abebai
evangélikus nagytemp
lomban vett végső búcsút
az ismert afrikai egyházi
vezetőtől.
'Tanzániában halottak
kal és súlyos sebesültek
kel járó törzsi harcok

voltak a Moshi központú,
északi evangélikus egy
házi körzetben. A hívek
és egyházközségek egy
része külön egyházkerü
letet követelt, saját tör
zsükből választott püs
pökkel, és ezt erőszakkal
is keresztül akarta vinni.
A súlyos incidensek mö
gött régi törzsi ellentétek
állnak.
Malawi államban végül
is békésen oldódtak meg
a súlyos feszültségek a
kormány és a római ka
tolikus egyház között.
Mint hírt adtunk róla, a
kormányzaton éles kriti
kát gyakorló püspöki
pásztorlevél miatt a kor
mány nyolc római katoli
kus püspököt halálra
ítélt. Nemzetközi szerve
zetek és más katolikus
egyházak közbenjárására
a kormány a súlyos ítéle
tet visszavonta és szabadonbocsátotta a püspökö
ket. A pápa külön köve

tet küldött Malawiba, a
meglévő ellentétek békés
megoldására.
INDONÉZIA

A világ legnagyobb
mohamedán országában,
ahol 180 millió muzulmán
él, kisebb időleges fe
szültségektől eltekintve,
békésen él együtt az öt
nagy vallás: az iszlám
mellett a protestánsok, a
r. katolikusok, a buddhis
ták és a hindu vallás kö
vetői (az állam a protes
tánsokat és katolikusokat
ott két külön vallásnak
tekinti). A sok nemzetisé
gű, nyelvű és kultúrájú
hatalmas szigetországban
a békés együttélés köve
tendő példa más afrikai
és ázsiai országok szá
mára, ahol a nemzeti
vallási elentétek véres fe
szültségeket okoz.

Bach szolgálata túl a gyülekezeti határokon .. .
Nem tévedés, amikor felcsendül Bach muzsikája, nem
mi hódolunk az Óriásnak, akit nem is patáknak (Bach),
hanem tengernek (Meer) kellene hívnunk Liszt szerint,
hanem ő szolgál nekünk s az a tapasztalatunk, hogy a
lipcsei kántor valamiféle evangéliumi szolgálatot végez.
Nem szívesen nevezem őt ötödik evangélistának, de azt
élem át újra meg újra, hogy olyanok között is szóba
hozza Jézus Krisztus ügyét, kiket tulajdonképpen első
sorban a zene érdekel. Most két olyan eseménysorozatról
számolok be, amiben ez a tapasztalatom megismétlődött:
3. Budapesti Bach hét a Deák-téri evangélikus templom
ban (június 1—7.). A Pesti Evangélikus Egyház már har
madik ízben rendezi meg ezt az alkalmat, a Bach Hét
művészeti vezetője Kamp Salomon irányításával. Eze
ken a hangversenyeken Deák-téri szokás szerint mindig
igehirdetés is hangzik és a belépés díjtalan. Peskó
György orgonaművész kezdte a sort, atmoszférát teremtő
művészi játékával. Különösen a BWV 768. korálpartita
tetszett (Sei gegrüsset, Jesu gütig...), a Debreceni Ko
dály Kórus Motetta estjében gyönyörködhettünk, közre
működött a Bach Kollégium, vezényelt a kórus új kar
nagya: Kamp Salamon. Hallottunk hegedű—csembaló
kamaraestet (Falvay Attilától és Dobozy Borbálától), a
Magyar Virtuózok kamarazenekara adott kamarazenkari
estet, a herfordi zeneiskolából ideérkezett UWE Karsten
GroSs igazgató nyújtott kiemelkedő élményt orgonaest
jével s végül a Lutheránia kantáta estje zárta a sort.
A kantáták és a motetták evangélikus fülekben felidéz
ték az ismert korálokat, más hallgatóknak maradandó él
ményt nyújtottak és „szóba hozták” a Jézus ügyet...
Nem nevezem ezeket az alkalmakat „direktben” missziói
alkalmaknak, mivel azonban Bachnál oly fontos a korái
és a bibliai szöveg, nem tudok szabadulni attól, hogy
így is szolgál Bach még ma is közöttünk. — A magyarra
is lefordított Alfréd Dürr Bach kantátái című könyv
elején ezt olvassuk: „A 17. és 18. században az egyházi
kantáta formája egyedülálló virágzást ért el a protestáns
Németországban. Ez a virágzás elválaszthatatlanul kap
csolódik Johann Sebastian Bach nevéhez. — Művészi
csúcsteljesítmények általában többféle erő szerencsés
összjátékának köszönhetik létrejöttüket, így az evangé
likus egyházi kantáta e rendkívül magas kultúrája is
több okra vezethető vissza. Az egyik, talán legfontosabb
ok Luther teológiája volt. Az a meggyőződés, hogy Isten
igéje a Bibliában mindaddig holt és hatástalan szó csu
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pán, amíg nem hirdetik, vagyis, hogy minden az isteni
ige „szárnyrakelésén” múlik, egyre erősebb szemléleti
változást eredményezett az egyházi zene területén is.
Már Luther saját énekeiben is érezhető a szoros kap
csolat szöveg és dallam között. .. az evangéliku istentisztelet középpontjában a prédikáció áll, ebben válik
Luther szerint Isten igéje valósággá. Az egyházi zene
története Schütztől Bachig ezért tkp. nem egyéb, mint
a prédikáció jellegű, vagyis magyarázó, kifejtő elemek
behatolása az istentisztelet énekeibe” — így ír a zenetörténész, zeneszakértő. Jó olvasni ezeket a sorokat.
Bach kantátáinak bemutatása a Bp. belvárosi Főplé
bánia templomban és a Bartók Rádióban szeptember
22—június 28-ig. A kantáták bevezetéseként a Bartók
Rádió kerekasztal-beszélgetést közvetített minden vasár
nap délután 5 órakor 30 perces adásban. Klembala Géza
karnagy, egy-egy zenetörténész és egy-egy teológus volt
a beszélgetés részvevője. A beszélgetés után a Rád ó
egyenes adásban közvetítette a kantátákat. Tizenkét al
kalommal lehettem én is e három részvevős beszélgetés
vendége, február 9. és június 28. között. Üj és fontos fel
adatot jelentett számomra a felkészülés e szabad (nem
forgatókönyv szerinti) beszélgetéssorozatra. Az én fel
adatom az volt, hogy a liturgikus évnek megfelelően
megértessem az összefüggést a zene és a szöveg között,
magyarázzam a bibliai hátteret, a lutheri—bachi kegyes
séget, evangélikus teológiai felfogást. Mindezt úgy, hogy
nem teológus fülek hallgatják, nem is Bibliában jól tá
jékozott emberek. A sorozatnak igen jó visszhangja tá
madt. Papp Márta rendező mestere volt a megfelelő ze
nei részletek bekeverésének és mind beszélgetőpartne
reim, mind a széles körű hallgatóság hálás volt az „új”
háttér bemutatásáért. Hadd írjam így: számomra izgal
mas „homiletikai feladat” volt ilyen módon hirdetni az
igét. Lehetőleg nem kenetteljes nyelven, nem a meg
szokott egyházi frazeológiával, mégis hűségesen önma
gunkhoz. Jól esett hallani, amikor római katolikus teo
lógiai doktor és templomos zenekritikus egyaránt ,,a ti
evangélikus Bach zenétekről” szólt és igényelte, hoev
mind mélyebben és mélyebben érthessék meg az evan
gélikus istentiszteleti élet és ének lényegét. Sorozatunk
elismeréseként ígéretet kaptunk, hogy 1992 szeptembe
rétől 1993. június végéig folytatódik Bach összes kantá
tájának bemutatása a most már bevált előzetes bevezető
kerekasztal-beszélgetéssel.
Hafenscher Károly

Katholicitás felekezeti szemmel,
különös tekintettel a bilaterális dialógusokra
Amikor őszinte köszönetét mondok a megtisztelő
meghívásért, hogy a Doktorok Kollégiumában egy
házam képviselőjeként hozzászóljak az általános té
mához, orthodox szemszögből megvilágítva a katho
licitás fogalmát és ismertetve az orthodox-református dialógus eddigi lefolyását, előre kell bocsátanom,
hogy előadásom nagyon vázlatos lesz. Ennek elsőd
leges oka az, hogy rendkívül nagymérvű személyes
elfoglaltságom nem engedte meg egy hosszabb érte
kezés elkészítését. De ezen felül is, egyrészt maga
az anyag olyan nagy terjedelmű, hogy alaposabb
elemzése nem férne el a rendelkezésre álló időkeret
be, másrészt pedig közismert témákkal, amelyekben
a különböző keresztény felekezetek nézetei között
nincsenek lényeges eltérések, nem tartottam szüksé
gesnek részletekbe menően foglalkozni.
1. A KATHOLICITAS

o r t h o d o x é r t e l m e z é se

Ez utóbbi témákhoz tartozik a katholicitás fogalma
is. Mint tudjuk, a „katholikus” szó — amely a görög
nyelvű hitvallásban ma is változatlan formában sze
repel — görög eredetű és általánost, egyetemest je
lent. Sajnálatos módon, a keresztény hitvallások régi
magyar fordításaiban található „közönséges” kifeje
zés a jelentés eltolódása folytán már nem használa
tos, holott etimológiája többet éreztet, mint az emlí
tett másik két magyar szó. Ugyanis nem annyira a
kifelé terjedő tendenciát jelzi, hanem a befelé ható,
összefogó erőt is.
Az orthodox theológia felfogása szerint a katholi
citás kifejezés a kereszténységre vonatkoztatva a tér
és időfelettiség fogalmát tartalmazza, vagyis a ke
reszténység méretei az egész lakott föld Krisztus
követőire terjed ki, térben és időben való korlátozás
nélkül. Ebben az értelemben körülbelül fedi az „ökumené” fogalmát, sőt felöleli a múltat, a jelent és a
jövőt, az elhunyt, a most élő és az eljövendő keresz
tény nemzedékeket. Az ókeresztény egyházatyák ta
nítása szerint mindezek a közösségek a Szent Lélek
ben való kötelékeiknél fogva, együttesen alkotják az
Egyetemes Egyházat, mint „a mindenütt jelen levő
testvériséget”.
Más ókeresztény értelmezés szerint a katholicitáshoz csak azok a keresztények tartoznak, akik elfogad
ják mindezt, amit — Lerinumi Vicentius megfogal
mazása szerint — „mindenütt, mindenkor és minde
nek hittek” (quod ubique, quod semper, quod ab
omnibus creditum est). Ez a leszűkített tartalmú ér
telmezés már a tévtanoktól való védekezés jegyében
született, és az igaz hit, az orthodoxia, valamint az
egyetemes keresztény hagyomány kategóriájához tar
tozik.
A katholicitás harmadik orthodox megközelítése
átvitt értelmű, metafizikai tartalmú, és az egyházról
mint Krisztus testéről szóló páli tanításon alapszik
(Ef 1,22-23; 5,23-30).
A katholicitás előbb jelzett hármas értelmezése
külön tanulmányt igényelne, amit jelenleg nem tar
tok feladatomnak. Csupán annak megállapítására szo
rítkozom, hogy az Orthodox Egyház — az ökumenén
belül vállalt és végzett tevékenységéből is ítélve —
a katholicitás tágabb értelmezését fogadja el. Ennek
további részletezését azért sem tartom most szüksé
gesnek, hiszen jelen tanácskozásunk célja főképpen
a két évezred alatt kialakult, egymástól különálló és
egymástól részben eltérő hitvallású egyházi szerve
zetek párbeszédeinek vizsgálata, s így leginkább az
első értelmezés, az ökumené gondolatkörére terjed ki.

2. AZ ORTHODOX ÖKUMENIZMUS
ELŐTÖRTÉNETE

Az Orthodox Egyház ökumenikus kapcsolatai a ke
reszténységen belül olyan régi keletűek és annyira
szétágazóak, hogy — a korábbi évszázadokról szólva
— meg kell elégednem csupán rövid vázolásukkal, s
főleg orthodox-protestáns vonatkozásban. De ami a
jelenkori ökumenikus érintkezéseket illeti, azokkal
sincs módomban behatóan foglalkozni, hanem min
denütt utalok azokra a főbb tanulmányokra, ame
lyek a kérdést részletesen pertraktálják, és ame
lyek könnyen hozzáférhetők.
Eltekintve tehát a keleti ókeresztény egyházatyák
katholicitásról, ökumenéről alkotott nézeteitől, a ke
leti kereszténység történelmi múltja vajmi kevés le
hetőséget hagyott a keleti orthodoxia ökumenikus
lelkületének és kapcsolatainak igazi kibontakozására.
Rövid indoklásul Csupán arra emlékeztetnék, hogy
hosszú évszázadokon át az orthodox világ egyik ré
sze mohamedán, másik része pedig német, lengyel,
litván, osztrák, tehát nyugati uralom alatt, véglete
sen hátrányos helyzetben élt. Mindazonáltal nem fe
ledkezhetünk meg arról, hogy már a XV. század
kezdetén az előreformátor Húsz János és Prágai Je
romos is kereste és megtalálta a kapcsolatot az Or
thodox Egyházzal. Luther és Kálvin reformációja
után pedig különösen II. Joaszáf és II. Jeremiás
konstantinápolyi patriarcha (XVI. sz.), majd később
a vértanúságot szenvedett Kyrillosz Lukarisz pat
riarcha (XVII. sz.) élénk levelezést folytatott Melanchtonnal és más neves wittenbergi és tübingeni
protestáns theológusokkal. Az interkonfesszionális
párbeszédek előmozdítása érdekében azokban az idők
ben — protestáns példák nyomán — öt orthodox káté
is napvilágot látott. Mindezek célja az volt, hogy
a protestánsokkal megismertessék az Orthodox Egy
házat, amely legjobb meggyőződése szerint tisztán és
változatlan formában őrizte meg az osztatlan ke
reszténység tanítását és hagyományát. A megrefor
mált nyugati kereszténység ugyanis éppen ezekhez
kívánt visszatérni.
Ez a kapcsolatfelvétel azonban akkor még eleve
sikertelenségre volt ítélve. Egyrészt azért, mert az
orthodox egyházak — mint említettem — szinte va
lamennyien idegen uralom alatt voltak, s így a pro
testánsokkal való érintkezésük komoly akadályokba
ütközött, másrészt pedig azért, mert a protestánsok
akkor elsősorban az ellenreformáció támadásaira Vol
tak kénytelenek figyelmüket összpontosítani. így te
hát a reformáció egyházai nem vehették igénybe azt
az erkölcsi, hittanítási segítséget, amelyet az orthodoxiától kedvezőbb körülmények között kaphattak
volna.
Hosszú időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy az orthodoxok és a protestánsok csak századunk derekán az
Egyházak Világtanácsán belül testvéri közelségbe ke
rüljenek egymással, és ennek nyomán megindulhas
son köztük a multilaterális és több bilaterális theológiai párbeszéd.
Addig is azonban, jóval megelőzve az ökumenizmus
általános kibontakozását, orthodox részről történt va
lami. III. Joakim konstantinápolyi patriarcha 1902ben körlevéllel fordult a testvéri autokefál orthodox
egyházak vezetőihez, s ebben az iratában nemcsak
orthodoxközi, hanem néhány interkonfesszionális jel
legű kérdést is érintett. Ezt a körlevelet tekintik az
orthodoxok ökumenizmusuk alapokmányának.
A következő jelentős orthodox ökumenikus kezde
ményezés a Konstantinápolyi Patriarchátus 1920. évi
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körlevele volt valamennyi keresztény egyházhoz „Az
egyházak közösségéről”. (A patriarchai trón üresedése
folytán a körlevelet Dorotheosz pruszai metropolita,
patriarchai helytartó írta alá.) Ez az okmány a kö
vetkező ökumenikus szellemű javaslatokat tatalmazta: 1. A keresztény egyházak közti bizalmatlanság,
barátságtalanság felszámolása; 2. Az egyházak közti
kölcsönös szeretet fejlesztése és erősítése; 3. Egysé
ges naptár rendszeresítése annak érdekében, hogy
az egész keresztény világ együtt tarthassa a nagy
egyházi ünnepeket; 4. Kölcsönös testvéri üdvözlések
rendszeresítése a nagy egyházi ünnepek és egyéb
fontos egyházi események alkalmával; 5. Szorosabb
kapcsolatok kiépítése a különböző egyházak papjai
között; 6. Gyakori szoros érintkezés a különböző
egyházak theológiai tanintézetei között; 7. Diákcse
rék a különböző egyházak theológiái között; 8. Egye
temes keresztény gyűlések, konferenciák rendezése a
közös problémák megtárgyalására; 9. Az egyes egy
házak közti hittanítási eltérések tárgyilagos tanulmá
nyozása; 10. Helyi és felekezeti szokások kölcsönös
tiszteletben tartása; 11. Templomok és temetők köl
csönös rendelkezésre bocsátása a mindenkori szük
ségnek megfelelően; 12. Egységes gyakorlat kialakí
tása a vegyes házasságok kérdésében; 13. Kölcsönös
támogatás az egyházak szociális és karitatív munká
jában.
1930-ban az Áthosz-hegyi Vatopedion kolostorban
ülésezett az orthodox egyházak zsinatelőkészítő bi
zottsága, amely az össz-orthodox zsinaton megtár
gyalásra javasolt témák közé sorolta egyebek közt a
többi keresztény egyházzal való testvéri kapcsolatok
fejlesztését is. A közbejött második világháború
miatt a zsinatot nem lehetett kellő időben egybehívni, így annak további előkészítése és egybehívása a
háború utáni időkre halasztódott. A Nagy Orthodox
Zsinat előkészítése jelenleg is tart, s a keresztény
egyházak közti testvéri kapcsolatok fejlesztése to
vábbra is ott található a témái között.
Az egész Orthodox Egyház belépése az Egyházak
Világtanácsába nem egyszerre ment végbe, mivel
egyes helyi orthodox egyházakban még sokáig bizo
nyos fóbia, vagy legalábbis tartózkodás mutatkozott
a keresztény Nyugattal szemben, ami a történelmi
múltat figyelembe véve, nem meglepő. Így tehát
1948-ban Amsterdamban csak a keleti, többségükben
görög nyelvű patriarchátusok, valamint a Ciprusi és
a Görögországi Egyház lett alapító tagja az EVT-nak.
Ezt megelőzően többen közülük részt vettek a Life
and Work, valamint a Faith and Order munkájában
is. A többi autokefál orthodox egyház csak az Üj
Delhiben 1961-ben tartott EVT-nagygyűlésen, illetve
közvetlenül utána lépett be az ökumenikus világszer
vezetbe. Külön megemlítést érdemel, hogy az EVT
1961. évi nagygyűlése az Orosz Orthodox Egyház ja
vaslatára — mindjárt belépése után —• elfogadta a
világszervezet új trinitárius bázisát, a korábbi kissé
egyoldalú krisztológiai bázis helyett.
Ami az Orthodox Egyház kétoldalú theológiai pár
beszédeit illeti, már a múlt századforduló táján meg
kezdte a dialógust az ún. antichalcedóni, mostani ne
vükön ősi keleti egyházakkal, továbbá az Anglikán
és az Ókatholikus Egyházzal. Fordulópontot jelentett
az Orthodox Egyház bilaterális párbeszédeiben az
1964. évi III. Rodoszi összorthodox Konferencia,
melynek nyomán az Orthodox Egyház a korábbi „pu
hatolózások” helyett beható és konkrét bilaterális
párbeszédeket kezdett a Római Katholikus, a Refor
mátus és az Evangélikus Egyházzal, valamint elvétve
más protestáns egyházakkal is.
3. ORTHODOX-REFORMATUS
BILATERÁLIS PÁRBESZÉD
Szeretném újra hangsúlyozni, hogy az orthodox—
református dialógus eddigi lefolyását sincs lehetősé
gem most részletesen ismertetni, hiszen az mind te
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matikájára, mind alkalmaira nézve nem várt bőséget
hozott. Elöljáróban viszont örvendetes tényként álla
píthatom meg egyfelől azt, hogy ehhez a dialógushoz
— amelyben orthodox részről meghatározó szerep az
Orosz Egyháznak és a Konstantinápolyi Patriarchá
tusnak jutott —, folyamatosan egyre több helyi or
thodox egyház csatlakozott, másfelől pedig, hogy a
párbeszédben részt vevő református (presbiteriánus)
egyházak közül a Magyarországi Református Egyház
kezdeményező szerepet vállalt.
A kezdeti, szórványos orthodox^—református talál
kozásokból ki kell emelnünk azt a hármat, amelyek
re az Egyesült Államokban 1968—70 között került sor
a Református Világszövetség észak-amerikai bizottsá
ga és az azonos területen élő orthodoxia között. A
megbeszéléseken mindkét fél 5—5 taggal képviseltet
te magát, akik a viták nyíltsága és kötetlensége ér
dekében eleve lemondtak a formális megegyezés ke
reséséről. Ehelyett inkább rövid nyilatkozatokban
foglalták össze a tárgyalások főbb pontjait. Teljes
egyezés mutatkozott meg mégis a Szent Lélek egy
házon belüli tekintélye kérdésében. Szóba került az
ún. interkommunió témája is, amelyben a két egyház
képviselői ellentétes állásponton voltak. Ugyanis az
orthodox alapelv e kérdésben az, hogy a közös Eucha.isztia (Úrvacsora) a teljes hittanítási és kánoni
egység eredményeként jöhet csak létre. Ekkléziológiai
eltérés — de nem ellentét — mutatkozott továbbá ab
ban, hogy a református fél az Igét hallgató és annak
engedelmeskedő közösséget hangsúlyozta, az orthodox
fél pedig az egyházat mint a Krisztus testében való
sakramentális részesedés helyét. A divinizáció (theózis, átistenülés) orthodox doktrínájának és a megszentelődés református tanításának összehasonlítása
során mindkét fél előtérbe állította Isten kezdemé
nyezésének elsőbbségét az ember üdvözítésében, vala
mint Jézus Krisztus életének és tanításának szerepét.
Ugyanakkor mindkét fél célszerűnek ítélte a divini
záció és a megszentelődés fogalmának elkülönítését a
pelagianizmusról és a predesztinációról folytatott
nyugati vitáktól. (A Felekezettudományi Intézet mun
kaközösségének összeállítása az RVSz theológiai meg
beszéléseiről. Th. Sz. 1972. évi 9-10. sz.)
Döntő fordulatot hozott az orthodox—református
párbeszédben az a találkozó, amelyre a debreceni Re
formátus Kollégium felújításának befejezése alkalmá
ból, 1972. szeptemberében került sor, és amelyről a
további hasonló orthodox—református találkozókat is
„Debrecen dialógus”-nak nevezték el. Megnyitó be
szédében Bartha Tibor püspök hangsúlyozta, hogy az
orthodox—református dialógusnak nem kell okvetle
nül a klasszikus problémákra összpontosítania figyel
mét, mert tárgya lehet az egyházakat a modern kor
ban megosztó társadalmi, politikai, faji ellentétek
tisztázása is. A dialógus további jelentőségét Bartha
Tibor a krisztológiai egységben és a krisztusi szeretet
megtapasztalásában jelölte meg, továbbá — a ma
gyar protestantizmus szempontjából — abban, hogy
az orthodox egyházakkal folytatott párbeszéd alkal
mat nyújt a reformáció előtti hagyománnyal való
szembesülésre, anélkül, hogy hátrányt okozna benne
az ellenreformáció szomorú történeti háttere.
Az első debreceni párbeszéd keretében, — amelynek
témája „A tradíció és időszerűség” volt, és amelyen
a Magyarországi Református és az Orosz Orthodox
Egyházon kívül több más református és orthodox
egyház is képviseltette magát, — Nikodim leningrádi
és novgorodi metropolita fejtette ki az Orthodox Egy
ház álláspontját a hagyomány és az időszerűség egy
máshoz való viszonyáról. James I. McCord princetoni
professzor pedig elemezte a két fogalom találkozását
és kölcsönhatását a Református Egyház istentisztele
tében. (Th. Sz. 1973. évi 1—2. sz.)
A „Debrecen II.” orthodox—református dialógust
1976. októberében tartották meg Leningrádban. Ezút
tal a több orthodox és református egyház képviselői

két egymástól látszólag távol eső és mégis egymásra
kölcsönhatást gyakorló témakört tárgyaltak meg: az
Eucharisztia és a társadalom érdekében végzett ke
resztény szolgálat kérdését. Az első témával kapcso
latosan E. David Willie San Francisco-i professzor,
valamint Mihail Mudjugin asztraháni és jehotajevi
pspök ismertette a Református, illetve az Orthodox
Egyház Űrvacsora-tanát. A második témáról Bartha
Tibor püspök, Eugen Carson Blake, az EVT akkori
főtitkára, valamint Nikoláj A. Zabolotszkij leningrádi
professzor beszélt.
A párbeszéd konklúziója röviden a következő volt.
Az orthodox és a református theológia álláspontja
megegyezik az Eucharisztia misztérium-jellegében,
amennyiben az Űrvacsorában a szenvedett és megdicsőült Krisztus, tökéletes isteni és emberi voltában
jelen van, és magát közli a hívőkkel, akik az Ő igazi
testében és vérében részesednek. A kétféle hagyo
mány abban a kérdésben tér el egymástól, hogy tör
ténik-e valamilyen alapvető változás a felajánlott ke
nyér és bor konszekrációja alkalmával, és hogy mi a
jellege ennek a változásnak. Nézetkülönbség mutat
kozott meg továbbá annak a kapcsolatnak a termé
szetét illetően, ami az Űr jelenléte és a megszentelt
eucharisztikus adományok között van. A két fél ál
láspontja az Eucharisztia áldozati értelmezésében is
eltért egymástól. Amiben viszont a két felfogás egye
zett, az, hogy az Eucharisztia az a szent cselekmény,
amely magában foglalja az Áldozati Vacsorát, azaz
Krisztus testében és vérében való részesedést. Az Eu
charisztia végzője maga az Űr Jézus Krisztus, míg a
liturgiái aktust vezető személyt — függetlenül az
apostolica successiótól — mindkét hagyomány az üd
vöt szerző cselekmény szolgájának tekinti. A dialógus
részvevői további olyan kérdések óvatos kutatását is
ajánlották, amelyeknek középpontjában az apostolica
successio áll.
Ami a másik témát illeti, ti. a keresztény szolgála
tot az egész emberiség javára, a két tárgyaló fél
Krisztus szolgálatából kiindulva, — s ennek egyik ki
emelkedő eleme az Eucharisztia —, arra a közös ál
láspontra jutott ,hogy az egyház, mint szentségi kö
zösség, szolgáló közösség is, amely felelősséget visel a
társadalom, a világ sorsáért. (Berki F. — Pásztor J.:
Az úri szent vacsora és az egyház társadalmi felelős
sége az orthodox egyház és a református egyház taní
tásában. Th. Sz. 1977. évi 7—8. sz.)
A „Debrecen lU.”-ra 1979. októberében Budapesten
került sor a következő témával: „A spirituális érté
kek és a társadalmi felelősség komplementaritása a
chalcedóni dogma alapján”. Bartha Tibor püspök be
vezető előadása után, amelyben áttekintette a „Deb
recen dialógus” addigi történetét, magáról a témáról
sorban a következő orthodox és református theológusok tartottak előadást: Filaret kijevi metropolita,
Pitirim volokolamszki érsek, moszkvai theológiai pro
fesszor, és Hans Helmut Esser münsteri theológiai
professzor; majd a témát két részre bontva, „A” és
„B” munkacsoportban: Constantin N. Galeriu buka
resti theológiai professzor, Komjáthy Aladár mont
reali lelkipásztor, Pancsovszki szófiai theológiai pro
fesszor és J. Smolik prágai theológiai professzor.
A párbeszéd zárójelentése megállapította, hogy
mind az orthodox, mind a református theológia a je
lenkorban is egyértelműen fontosnak tekinti a 451.
évi chalcedóni IV. egyetemes zsinat dogmatikai taní
tását az egyház élete és istentisztelete számára; elfo
gadja azt a nézetet, hogy az ember legfőbb célja az
Istennel való teljes közösség, valamint azt is, hogy
az Egy, Szent, Egyetemes és Apostoli Egyház Jézus
Krisztus titokzatos teste. Visszatérve a korábban le
folytatott 1968—70. évi amerikai párbeszédben is
érintett orthodox „theózis” és református „iustificatio” illetve „sanctificatio” fogalmak megvizsgálására,
egyetértettek abban, hogy bármelyik terminológiát
használjuk is, a lényeg az emberi élet átformálódása.

Ez pedig a két krisztusi természetnek a chalcedóni
formulában megvallott egységéből következik. A to
vábbi theológiai feladatok számbavétele, valamint az
egyház chalcedóni tanításából fakadó konkrét társa
dalmi felelősségének megállapítása után, a zárójelen
tés így fejeződik be: „... közös vizsgálódásainknak
ebben a folyamatában újra felfedeztük és hatalma
san megtapasztaltuk összetartozásunkat Isten ősi, va^
lóságos házanépe közösségében, amely századok nyel
vi és kulturális különbségei felett és mögött valóság”.
(Berki F.—Pásztor J.: A spirituális értékek és a tár
sadalmi felelősség komplementaritása a chalcedóni
dogma alapján. Th. Sz. 1980. évi 1. sz.)
Látszólag egysíkú témával foglalkozott az Odesszá
ban 1983. júniusában megtartott „Debrecen IV.” or
thodox—református párbeszéd; hiszen csupán az egy
házi hagyomány református és orthodox értelmezé
sének ismertetését és elemzését tűzte ki célul. Refor
mátus részről erre E. Dávid Willis, orthodox részről
pedig Tihon Bondarenko igumen vállalkozott. Hoszszasabb pertraktálás helyett legyen szabad feltételez
nem (ugyanis ezen a dialóguson nem voltam jelen),
hogy inkább az orthodoxok lepődhettek meg, mint
sem a reformátusok, annak hallatán, hogy a másik
fél is milyen gazdag és sokrétű tradícióval rendelke
zik, és hogy ez a tradíció a református theológiában
és istentiszteletben milyen szervesen összefügg a bib
liai hermeneutikával. Úgyanis a Református Egyház
ról a nemreformátusok körében eléggé élő még az az
előítélet, hogy a vulgárisán értelmezett „sola Scriptüra” alap-doktrina eleve kizár minden hagyományi
elemet a Szentírás magyarázatában. (A református
hagyománytiszteletről a magam részéről hozzátehetném még pl. a keresztény egyházi nagyünnepek dá
tumainak megőrzését, a kálvini tanítás tekintélyének
tiszteletét, az egyetemes papságból szelektálódó kü
lönleges lelkészi, sőt egyes református egyházakban
püspöki szolgálat kialakulását, illetve újraélesztését,
az egyes istentiszteletek és egyéb szertartások rend
jének nagyrészt ókeresztény minták alapján történt
rögzítését, és így tovább. A lelkészi szolgálat nőkre
is történt kiterjesztése már külön probléma.)
Az orthodox és református theológusok konszenzu
sát a hagyomány értelmezésében Dávid Willis tíz
pontban foglalta össze, amelyekből a következőket
emelném ki: (1) A hagyomány alapja Isten kijelenté
se a testté lett Igében, Jézus Krisztusban; (2) Ehhez
a testté lett Igéhez, Jézus Krisztushoz történetileg ki
zárólag az apostoli bizonyságtételen keresztül
juthatunk el, amely az egyházban adatik tovább;
(4) Az apostoli hagyomány — a mi ismereteink sze
rint — eredetileg szájhagyomány volt (kérygma és didaszkalia), amit később írásba foglaltak; (7) A Szent
Hagyomány megtestesül az ökumenikus zsinatok hit
vallásaiban, a prédikációban és a sakramentálisan
hirdetett Ige liturgiájában, valamint az egyházi rend
ben és fegyelemben (episzkopé); (8) A Szentírás ma
gyarázata nem egyéni feladat; annak az egyház éle
tében kell történni, mely Istent dicsőíti, hitéről val
lást tesz és rendben él; 9) Nem szabad elvetni, inkább
hálával kell használni az olyan hagyományt, mely az
embereket az evangélium elfogadására és az abban
való növekedésre indítja, mégha nincs is benne kife
jezetten az Írásban, még akkor sem, ha az apostoli
korszak után keletkezett, és kora kultúrájának voná
sait magán hordozza. Amelyik hagyomány viszont el
homályosítja az evangéliumot és akadályozza annak
befogadását, elvetendő.
Miként az előző „Debrecen dialógusok”, az odesszai
is foglalkozott az egyház társadalmi szolgálatával és
felelősségével, amelyről ezúttal Szergij odesszai és
herszoni metropolita tartott előadást. Végül az érte
kezlet hosszas és részletekbe menő kommünikét fo
galmazott meg, amely egyebek közt felsorolja az írás
és a Hagyomány témájában még megvitatásra váró
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kérdéseket. (Pásztor J.: Orthodox—református párbe
széd — Debrecen IV. Th. Sz. 1984. évi 1. sz.)
A „Debrecen V” 1987. augusztus—szeptemberi bu
dapesti tanácskozás ismertetésére, a dokumentum
anyaga terjedelmére való tekintettel nem vállalkozhatom, hiszen az szinte teljes egészében kitölti a Th.
Sz. 1988. évi 1. számát. A párbeszéd témája ezúttal
„Természet és kegyelem” volt, s a teremtést és a te
remtett világot egyrészt a triadológia, másrészt a te
remtett világban élő ember és annak üdvössége
szemszögéből vette vizsgálat alá. A témakörbe vágó
előadásokat Thomas F. Torrance, Vaszilij Sztojkov,
Mihail Mudjugin érsek, Vályi Nagy Ervin, Alexij
Oszipov, Dávid Willis, V.A. Csukalov és H.H. Esser
tartotta.
A párbeszéd anyagából viszont érdemesnek tartom
idézni Tóth Károly püspök megnyitó beszédének egy
részletét: „Voltak vajon eredményei a dialógusnak?”
— vetette fel a kérdést Tóth Károly, majd így foly
tatta: — „Tökéletesen egyetértek Damaszkinosz metropolitával, amikor azt írja a kétoldalú dialógusok
ról: ’Az egyházak közötti megmérgezett levegő mé
regtelenítésének korában élünk. Ez a méreg több év
százados fanatizmus és alapos félreértések következ
tében jött létre. A szabad, kölcsönös egymásratalálások korában élünk, az igazi dialóguséban, mely ab
ban áll, hogy mindenki teljességében képviseli a ma
ga álláspontját, megvallja hitét, és ugyanakkor kész
odafigyelni a másikra’. (Kérygma und Dogma 1983.
Die bilateralen Dialoge der Reformierten und Orthodoxen Kirchen.) Ezen túlmenően — folytatta tovább
Tóth Károly — az orthodox—református megbeszélé
sek egy további lehetőséget is tartogatnak: az orthodoxia számára világossá vált, hogy a reformátusság
nem sorolható be egyszerűen a protestantizmus kate
góriájába; a kettőt ugyanis sokszor azonosítják. A
másik fölfedezése megtörtént vagy legalábbis folya
matban van. Világossá vált az is, hogy a református
egyházak elfogadják a nagy ökumenikus zsinatok ál
tal alkotott dogmákat és az ősegyház hitvallásait. A
hagyomány megértésében további tisztázásra törek
szünk. Növekszik egymás kölcsönös tisztelete, eltűnő
ben vannak az előítéletek, egyre inkább felfedezzük
hasonlóságainkat és lelki közösséget élünk meg az
egyházon belül. Ugyanaz a Lélek munkálkodik az
orthodoxiában és a reformátusságban, ugyanabban a
keresztségben részesedtünk és lehetséges a koinonia
egyházaink között (Ef. 4,5-6). Természetesen nem ér
tünk egyet sok kérdésben, amelyek megvitatásra vár
nak; Ezek közül néhányat említek: 1. Elsőként is az
a hittétel, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus egyedüli
közvetítő Isten és ember között (solus Christus). Ho
gyan viszonyul ehhez a tételhez a szentek tisztelete?
2. Ha érvényes a sola fide elve, hogyan értékelendők
az üdvösség szempontjából a jócselekedetek? 3. Az
ekkléziológia területén kérdés, hogy bűntelen-e az
egyház és bír-e tévedhetetlenséggel? 4. Hogyan ér
tékeljük a II. parancsolatra tekintettel az orthodox
kultuszban a képeket, ikonokat? 5. Az igaz hit felté
tele-e a sakramentális közösségnek, vagy pedig a
szentségek egy ilyen közösség eredményei és kifeje
ződései? 6. Az apostolica successio értelmezése a re
formátus és orthodox egyházakban. (Th. Sz. 1988. évi
1. sz.)
Még a „Debrecen III.” és a „Debrecen IV.” között,
1981. februárjában elkezdődött a genfi John Knor
House-ban egy másik orthodox—református párbe
széd is, mégpedig a Konstantinápolyi ökumenikus
Patriarchátus és a Református Világszövetség között.
Ennek a találkozásnak. — amelyet megelőzött egy
református küldöttség konstantinápolyi látogatása
1979-ben — csak nemhivatalos, előkészítő jelleget tu
lajdonítottak a további, hivatalos párbeszédhez.
Mindazonáltal a jelenlevő orthodox és református
theológusok közösen megvizsgálták az egyház aukto
ritásának és hatalmának theológiai alapjait. Reformá
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tus részről a témát Hans Helmut Esser münsteri pro
fesszor, orthodox részről pedig Chryszosztomosz
Konsztantinidisz myrai metropolita fejtette ki. A két
egyház álláspontja — strukturális különbözőségük el
lenére is — végső soron a consensus ecclesiae-ben ta
lálkozott. (Episzkepszisz 1981. évi 247. sz.)
A Konstantinápolyi Patriarchátus és az RVSz har
madik, theológiai találkozóját a Konstantinápolyi Pat
riarchátus Genf melletti Chambésy-ben működő Or
thodox Központjában tartották meg 1983. márciusá
ban. Ezen református részről Thomas F. Torrance
edinbourghi professzor tartott előadást „Az egyház
hittanításának és auktoritásának szentháromságtani
alapja és jellege a nicea-konstantinápolyi hitvallás
ban” címmel. Orthodox részről Emilianosz Timiadisz
szilivriai metropolita fejtette ki egyháza álláspontját
„Az egyház auktoritásának triadológiai felépítése” cí
mű előadásában. A találkozóról szóló kommentár
megállapítja, hogy a párbeszéd rendkívül lelkes, test
véri légkörben zajlott le, és kiemeli a református
theológusok szilárd triadológiai meggyőződését ekkléziológiai nézeteik tekintetében. (Ep. 1983. évi 290. sz.)
Miután az addigi három találkozó csupán előkészí
tő jellegű volt, 1984-ben Dimitriosz konstantinápolyi
patriarcha azzal a javaslattal fordult a többi partiku
láris orhodox egyházhoz, hogy az orthodox—refor
mátus párbeszéd a továbbiakban az egész orthodoxia
részvételével folytatódjék, amit a helyi orthodox egy
házak készséggel magukévá tettek.
Így jött létre 1986. márciusában Chambésy-ben az
első olyan orthodox—református találkozó, amelyen
már 12 önálló orthodox egyház képviseltette magát,
a református részvevők pedig 7 ország református
egyházait képviselték. A találkozón megalakult az
orthodox—református theológiai párbeszéd vegyesbi
zottsága.
A vegyesbizottság akkor még nem folytatott esz
mecserét valamely konkrét theológiai kérdésről, ha
nem csak kijelölte és előkészítette a legközelebb meg
vitatandó központi témát: „A Szent Háromságról szó
ló tan a nicea-konstantinápolyi hitvallás alapján”. A
központi téma összetevőit így fogalmazta meg: 1. A
Szent Háromság mint az egyház hitének, istentiszte
letének és életének forrása, (a) Krisztus megtestesü
lése — a Háromságos Egy Isten szeretetének megnyi
latkozása (Jn 3,16); (b) Krisztus isten-emberi életét
a Szent Lélek közvetíti az emberiséghez. 2. Az egy
ház mint Krisztus teste — a Krisztusban való új élet
megtapasztalása és bizonyságtétele a századok folya
mán. (a) Misztériumok (szentségek) az egyház életé
ben; (b) Királyi papság és a papszentelés. 3. Az egy
ház küldetése a világban: kiengesztelődés, szolgálat,
bizonyságtétel, cselekvés az igazságosság és a békes
ség érdekében. (Ep 1986. évi 353. sz.)
A theológiai vegyesbizottság 1988. márciusában a
svájci Leuenbergben folytatta előkészítő munkáját,
körülbelül ugyanabban az összeállításban. Az előző
tanácskozáson kitűzött három témát alaposan megvi
tatta, különös tekintettel az osztatlan ókeresztény egy
ház és a megreformált egyház közti kapcsolatra, va
lamint a Filioque kérdésére. (Ep 1988. évi 396. sz.)
Hasonlóan előkészítő jellege volt a theológiai ve
gyesbizottság 1990. októberében tartott minszki ülé
sének, amelyen máris világossá vált, hogy a niceakonstantinápolyi hitvallásban megfogalmazott triado
lógiai tanítás tekintetében — amely a legnevesebb
IV. századi keleti egyházatyák: Alexandriai Athanásziosz, Cezáriai Bazileiosz, Nazianzoszi Gergely, Nysszai Gergely, Jeruzsálemi Kyrillosz és Konsztantiai
Epifániosz dogmatikai nézeteit tükrözi — lényegi
egyetértés van az orthodox és a református theológu
sok között. (Ep 1990. évi 449. sz.)
Jóllehet a minszki tanácskozás kommünikéjében ar
ról volt szó, hogy a theológiai vegyesbizottság legkö
zelebb két év múlva ül újra össze, a nyilvánvalóan

már létrejött konszenzus lehetővé tette, hogy ezt az
ülését már az idén, 1991. márciusában tartsa meg
Chambésy-ben. A vegyesbizottság behatóan elemző
nyilatkozatban rögzítette addigi munkájának ered
ményeit, amelyek lényege: teljes egyetértés az osztat
lan keresztény egyház triadológiai tanításában, aho
gyan azt a nicea-konstantinápolyi hitvallás, mint a
legautentikusabbnak elismert egyetemes keresztény
hittanítási dokumentum 325-ben és 381-ben összefog
lalta. A jelen előadás keretei nem teszik lehetővé a
káté-szerű nyilatkozat részletes ismertetését, márpe
dig akár teljes szövegű, akár kivonatos publikálása
nagy érdeklődésre tarthatna számot a hazai theológiai körökben. Most azonban csak jelzésszerűen sze
retném felsorolni a fontos dokumentum fejezeteinek
címeit, kiemelve néhány, részemről különösen is lé
nyegesnek tartott gondolatot.
Bevezetésben szó esik arról, hogy a vegyesbizott
ság orthodox és református tagjainak egybehangzó
véleménye szerint, a nicea-konstantinápolyi hitvallás
teljes összhangban van a Szentírással. A következő
fejezetek — állandó utalásokkal a IV. századi egy
házatyákra — behatóan elemzik a Szentháromságtan
részletkérdéseit, és a következő címeket viselik: Is
ten, mint Atya, Fiú és Szent Lélek ön-kinyilatkozta
tása; A három Isteni Személy; Örökkévaló kapcsola
tok az Istenben; Az Isteni Személyek sorrendje a Há
romságon belül; Háromság és egység a Szent Három
ságban; Az Atya „monarchiája” ; Az Atya, a Fiú és
a Szent Lélek kölöcsönös „perichórésise”, egymásban
lakozása; (ebben a fejezetben külön hangsúlyt kap a
hitvallásnak az a tétele, mely szerint a Szent Lélek
egyedül az Atyától ered; tehát a későbbi keletű Filioque betoldás eltér mind a szentírási, mind a zsi
nati tanítástól); Egy lényeg, három Személy; Az
apostoli és egyetemes hit. Az Általános perspektívák
címet viselő zárófejezet kijelenti, hogy a vegyesbi
zottság a tanácskozás folyamán két kérdést tartott
különösképpen szem előtt: (a) hogy a Szent Három
ságról szóló patrisztikai tanítás mennyiben egyezik a
Szentírással, megállapítva, hogy az egyezés teljes;
(b) hogy a két különböző — orthodox és református
— hagyomány istentiszteleti és lelkiségi felfogása
mennyiben tükrözi a Szent Háromságról alkotott
theológiai nézeteket; e tekintetben is mindkét fél
egyaránt tanúsítja a Háromságban Egy Isten állandó
jelenlétét az egyház élő tapasztalatában. A nyilatko
zat megállapítja továbbá, hogy bár a két egyház
theológiája más-más nyomatékot ad a triadológia
kérdéseihez való megközelítés egyes módozatainak, a
tanítás tartalmában teljes az egyetértés. Végül hoz
záteszi, hogy szükség lenne némely ókeresztény kife
jezések aktuálisabb megfogalmazására és néhány
theológiai fogalom — pl. az isteni lényeg és a nem
alkotott energia — további tisztázására.

az Isteni Ige megtestesülése témájának megtárgyalá
sához. (Ep 1991. évi 458. sz.)
Végéhez érve az eddigi orthodox—református theo
lógiai párbeszéd áttekintésének, a magam részéről
még csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy az —
tárgyilagosan keresve az egyetemes keresztény hit
közös gyökereit, és nem törekedve a másik fél min
den áron való meggyőzésére — követendő példaként
szolgálhat minden jelenkori kétoldalú keresztény pár
beszéd számára.
Úgy gondolom, ezt a nézetemet alátámasztja Edmund Schlink heidelbergi professzornak Az orthodoxia ökumenikus jelentősége című, 1974-ben tartott
athéni előadása is, amelyből egy rövid részletet sze
retnék most epilógusként idézni:
„Minden egyháznak ki kell használnia azokat a le
hetőségeket, amelyek szóban és tettben a rendelkezé
sére állnak. De az ilyen magatartás kockázattal is
jár. Azzal a veszéllyel, hogy elveszítjük az önma
gunkkal való azonosságot. Minden egyházban vannak
tehát olyan erők, amelyek óvnak ettől a kockázattól,
s az egyház fennmaradásának biztosítékát kizárólag
a megszokottak megőrzésében látják.
Mit jelent a keresztény ember számára saját azo
nosságának a megőrzése? Hiszen Krisztussal együtt
meghalt, hogy többé ne a saját életét élje. Az Úr igé
je szerint: „aki elveszti az ő életét, megnyeri azt”.
Pál apostol pedig ezt mondja: „nem élek többé én,
hanem él bennem a Krisztus”. S ez nemcsak az egyes
keresztényekre érvényes, hanem az egész egyházra is.
Meg vagyok győződve arról, hogy az Orthodox
Egyházra olyan világosság, az üdvösségnek olyan
drága kincse és ereje van bízva, amelyre az egész
kereszténységnek és a világnak szüksége van”.
Dr. Berki Feriz
IRODALOM

A theológiai vegyesbizottság megállapodott abban,
hogy legközelebb a Zürich melletti Kappel am Albisban ül össze 1992. márciusában, amikor is hozzálát

Berki Feriz: A Keleti Orthodox Egyház ökumenikus kez
deményezései. (Az el nem ásott talentum. Bp., 1985.)
Berki Feriz: Az orthodoxia nézetei az egyházi hagyo
mányról. (U.o.)
Berki Feriz: A Keleti Egyház pneumatológiájának jelleg
zetességei. Th. Sz. 1979/2. sz.
Berki Feriz: Az Eucharisztia (Űrvacsora) az Orthodox
Egyházban. Th. Sz. 1981/5 sz.
Berki Zuárd: A közös keresztény hagyomány orthodox
értelmezése. Th. Sz. 1978/3-4. sz.
Márkus Mihály: Párbeszédről — magunk között. Th. Sz.
1972/11-12.
Mezey Gy. Lóránd: A spiritualitás bibliai értelme az
Orthodox Egyház tanítása szerint. Th. Sz. 1979/5. sz.
Schliink Edmund: Die ökumenische Bedeutung dér Orthodoxie. Stimme dér Orthodoxie, Berlin 1974/6. sz.
Vischer Lucas: Kyrill Loukaris öröksége. Hozzájárulás az
orthodox—református párbeszédhez. Th. Sz. 1988/2. sz.
Zabolotszkij N. A.: Kafolicsnosztj — probléma ekumenizma. Bogoszlovszkie trudy 6. köt. Moszkva, 1971.

MEGJELENT AZ ÖUMENIKUS TANULMÁNYI FÜ
ZETEK 3. SZÁMA az ökumenikus Tanulmányi Központ
kiadásában: Címe: Az Egyházak és a Nacionalizmus. —
Az égetően aktuális kérdéssel foglalkozó tanulmányi
anyag célja, hogy tájékoztassa olvasóit a nacionalizmus
ügyének hátteréről, összefüggéseiről és itthon is fellel
hető jelenségéről. — A Szentírás szavával eligazítást akar
adni azoknak, akik kézbe veszik, hogy nem csupán elmé
leti problémáról van szó, hanem valóságos bűnről. —
Minden sorával a kiengesztelődés irányába mutat, mint
egyedüli megoldásra, hiszen mi, Krisztus követői a bé
kéltetés követei vagyunk. A jóra akar mozgósítani, hogy
ne csupán szemlélődjünk a keresztény páholyból, hanem
tegyünk is valamit a magunk területén. — Bemutatja a
40 oldalas tanulmányi füzet, miként jelentkezhetnek a
nacionalizmus kérdései és bűnei az egyes felekezetekben

hazánkban. — Fogalmakat tisztáz, gondolkodásra készte
tő adatokat közöl. Visszanyúl a Szentíráshoz, amikor a
nép és nemzet a Bibliában címmel elemző szakaszt kö
zöl e két fogalom elválasztásáról és együtt tartásáról a
Bibliában. — Ad történeti hátteret is: Etnikumok, nem
zetiségek Magyarország történetében témába vezet be.
Végül nemzetközi és felekezetközi világszínvonalon öku
menikus szempontokat és feladatokat jelöl meg utolsó
fejezetében. — A tanulmányt őszintén ajánljuk olvasni,
tájékozódni szerető lelkészeink és nem lelkész olvasóink
figyelmébe. Ára: 40 forint. Itt hívjuk fel a figyelmet,
hogy az előző két füzet már megjelent és kapható né
met nyelven is: II. János Pál pápa magyarországi láto
gatása (1991 június) és Protestánsok, kis egyházak, szek
ták (1991 december) címen.
Szerkesztő
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Lelkész-szem mel

Szabadság és rend az egyházban
Dolgozat a Fejér—Komáromi LMK 1992. május 21-i ülésére
Elvi és teológiai kérdésként is
felfoghatjuk a címet, s akkor a
téma komoly rendszeres-teológiai
tétel, de gyakorlati kérdésként is
figyelhetünk e témára.
De a rend és szabadság kérdé
sét sohasem szakíthatjuk el az
elmélettől, jobban mondva a bib
likus teológiai igazságtól. Beszél
hetünk tehát úgy a témáról, hogy
nálunk hiánycikk a rend és roszszul értelmezett a szabadság, de
valóban előre vivő csak úgy lesz
e kérdéskör vizsgálata, ha ma
gunkba tekintünk, önvizsgálatot
tartunk.
A keresztyén ember, hit által
Krisztushoz kötődve a fiúi sza
badság örököse lett. Luther Már
ton: A Keresztyén ember szabad
ságáról írt művében nyomatéko
san, aláhúzottan emeli ki — Pál
ra utalva — a hit fontosságát.:
„Hogy te a romlásodból kiszaba
dulhass, odaállítja eléd az ő szerelmetes fiát, a Jézus Krisztust
és élő, vigasztaló igéje által érté
sedre adja, hogy rendíthetetlen
hittel neki add által magadat és
őbenne vesd erős bizalmadat. Ak
kor ezen te hitedért minden te
bűneid megbocsáttatnak, s min
denektől szabad leszel... egyedül
a hit, minden cselekedet nélkül
tesz kegyessé, szabaddá, boldog
gá........így a hit által a lélek Is
ten igéjétől szentté, igazságossá,
igazzá, békéssé, szabaddá és min
den javakkal teljessé, Isten való
ságos gyermekévé lészen...”
Isten gyermekei igaz szabad
ságban élnek. Ahogy tételesen
fogalmazza Luther: „A keresz
tyén ember mindennek szabad
ura és nincsen senkinek alá ja
vetve.”
De természetesen ez a szabad
ság csak az Istennel való kapcso
latban élhető meg. Isten nélkül
szabadosság lesz a szabadságból.
Ez a szabadság elengedhetetlen
feltétele az életnek.
A keresztyén ember tehát nem
marionett-figura Isten kezében,
de nem is parttalanul hömpölygő
ár. A madarat a szabadság jelké
pének szoktuk tekinteni. Nem
azért szabad a madár, mert szár
nyai vanak, hanem azért, mert
Isten törvénye (természeti törvé
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nye) alatt él, azokat semmibe vé
ve biztos pusztulás vár rá.
Így van a keresztyén ember is.
Isten a hit által szárnyakat ad az
embernek, azt tehet, amit akar.
Gondoljunk Augustinus mondá
sára: „Szeresd az Istent és tégy
amit akarsz.” És a törvényeivel,
nem gátolja, hanem mederben
tartja az életet. (A képzavar el
lenére talán érthető az, amit
mondani akarok.)
A szabadság a rend által lesz
teljes. Mit ér a korlátok nélküli
szabadság, ha a káosz fejetlensé
ge ural mindent. Korunk társa
dalmi változásait hordozó államai
azért nem nevezhetők még iga
zán szabadnak.
Az Istentől kapott szabadság
csak a rend által lesz teljes. De
ki határozza meg a rendet?
Egyrészt adott egy Isten által
meghatározott rend. A krisztusi
szeretet a legfőbb iránytadója. Ez
a rend — ami nem azonos a vi
lág rendjével — akkor valósul
meg, ha annak megvalósítására
törekszünk, ami Krisztus Jézus
ban is megvolt. S azáltal valósul
meg, ha hittel kötődünk, ragasz
kodunk Krisztushoz. A jó fa —
jó gyümölcs, rossz fa — rossz
gyümölcs példája egyértelművé
teszi azt, hogy a hit, a Krisztus
hoz való viszonyom határozza
meg az élet folyását, s nem az
életem folyása a Krisztushoz va
ló viszonyomat.
Tehát mindaz, ami körülöttem
— általam — van, az tükre an
nak, ami bennem van.
A szabadság hiányáról írni és
beszélni nem lenne jogom, ha po
litikai és társadalmi szemponto
kat vennénk figyelembe. Még ak
kor is, ha csak tanuljuk a demok
ráciát (s nem éljük) akkor is
érezhető a politikai értelemben
vett szabadság. De azt nem fe
lejthetjük el. hogy az igazi de
mokrácia sosem valósulhat meg,
hisz a bűn-rontotta ember nem
tud demokráciában élni. Politikai
és társadalmi téren a teljes sza
badság sohasem jön el.
Az egyház — szokták mondani
— nem demokráciára, hanem
teokráciára épül. S bár ez a meg
állapítás igaz, mégsem feledkez

hetünk meg arról, hogy az egy
ház — mint látható egyház, nagyonis emberi vonásokat hordoz
magán, ezért nem építheti élet
rendjét teokráciára. A keresztyén
ember, élő, személyes kapcsolat
ban Istennel, az Isten uralma alá
vetheti az életét, de az emberi
konfigurációként élő egyház ezt
képtelen megvalósítani. Teokrá
ciára hivatkozó egyházvezetők
mindig diktátorok voltak.
Azt sem feledhetjük el, hogy
épp az evangélikusság élt a leg
demokratikusabb egyházrendben.
A politikai diktatúra azonban ezt
a pozitívumát is szétroncsolta az
ev. egyháznak. A közgyűlési és
presbiteri rend, a paritás elvén
való gyülekezetvezetés a demok
rácia magas fokát tükröznék (elv
ben).
De hol van a szabadság és hol
van a rend?
A szabadságnak — egyházunk
ban — nem a külső feltételei hi
ányoznak. Azok többé kevésbé
megvannak. A szabadság belső
feltétele hiányzik: A HIT!
Ez a hiány köti gúzsba egyhá
zunk életét.
Mivel nem újkeletű ez a hiány,
ezért egyházunk fertelmesen el
szegényedett. Ha az egyházat nyo
morító történelmi időben több hit
mutatkozott volna meg, s a
kompromisszumok helyett és a
zengzetes ideológiát alátámasztó
teológia helyett mártíromság és
kiállás, nyílt vallástétel és őszin
te szeretet lett volna az egyház
(egésze) részéről a természetes
magatartás, akkor — hiszem —
ma nem itt tartanánk.
Egyházvezetőink magatartását
és döntéseit most nem célom ele
mezni. Csupán egy példaértékű
megjegyzést fűzök ide, amely jel
zi, hogy minden szinten baj volt:
hogy ha egy-egy pedagógus vál
lalta volna a hitét és a gyüleke
zet pedig biztosította volna a test
véri szeretet védelmét, akkor ta
lán nem lene oly nagy hiány a vi
déki gyülekezetekben a hitokta
tók terén.
Ma sincs ez másképp. Egyhá
zunknak nem az anyagi szegény
ség a legfőbb gondja. A hit gyen
gesége bénít, azt a képzetet kelti,
hogy az egyházi ügyek intézését

csak hivatalosan felszentelt szol
ga tudja elintézni. Amikor a lel
késznek kevés a hite, akkor ma
ga véli azt, hogy mások nem értik
az ő szakmáját, s amikor a kör
nyezetében nincs hitvalló egyház
tag, akkor valóban ráhárul min
den tennivaló.
Szabadságról — krisztusi sza
badságról — egyházunk nagy át
lagát tekintve, nem beszélhetünk.
Van tradíció, van ma már divat
is, van presztízsharc és rivalizá
lás. De hiányzik — minden szin
ten — a Krisztusba vetett hit
tükröződése.
Meggyőződésem, hogy egyhá
zunk egy jelentős csoportja aktí
vabb lenne ma, ha a vezetés ré
széről nem csak politikai (egyházpolitikai) hatalmat féltő görcsö
ket tapasztaltak volna, s gazda
gabbak lennénk, ha még az ép
pen csúcson levő püspökben is
csak a testvért látnánk.
A rend a szabadság teljességét
jelzi. Ahol teljes a szabadság, ott
sálom-értelmű nyugalom és rend
uralkodik. Erre a nyugalomra és
rendre csak áhítani tudunk.
Persze ez a sokértelmű kifeje
zés — rend — magyarázatra szo
rul.
A legegyszerűbb értelmében a
környezetünkben helyén levő dol
gokra gondolunk. Ebben az érte
lemben sem beszélhetünk mindig
a rendről, mert robogó papok
ként ezerarcú szolgálatra futva
alig van időnk arra is, hogy az
íróasztalunkon rendet tartsunk.
A rend szó hallatán gondolha
tunk a kialakult szokásokra is.
Itt talán kevesebb a hiba, mert
épp a kishitűségből és fáradtság
ból fakadó fantáziátlanság nem
engedi meg, hogy áttörjük a sok
szor kőkeménnyé merevedett
rendet.
A rend kifejezés magába fog
lalja a zsinatok által elfogadott tör
vényeket. Egyrészt az is gond,
hogy egyházunknak ebben az ér
telemben ma nincs rendje. Alig
ha nevezhető elfogadhatónak, a
kilúgozott 66-os törvény. Ugyan
akkor mit ér a törvény, ha épp
azok hágják át, akik betartását
követelik. (A jogi bizottság legi
timitásáról alkotott álláspontja
jól rámutat erre!)
A zsinat munkája húzódik. Fel
fedezhető ebben a halogatásban
az, hogy kevés a tevékeny szakem
ber, de az is, hogy a meglevő po
zíciók addig vannak biztonság
ban, amíg nincs komolyabb vál
tozás.
Mindezek mellett a rend szó
hallatán nekem Krisztus szava
jut eszembe: De tiköztetek nem
ez a rend...
Ez a más rend hiányzik a leg
égetőbben. Amíg a gyülekezetek
ben előfordul, hogy a lelkész sér
tően és bántóan kezeli a rábízot-

takat, s amíg nem érzi az elfoga
dás és szeretet támogatását —
mert szüntelenül nekirontanak,
belekötnek, amíg a lelkészek kö
zött nincs meg a harmónia (nem
gondolok itt azonos gondolkodásmódra!) s amíg egyházi vezető
megtámadható nyíltan, a világ
szeme előtt, s amíg püspök egy
szerű laikusok véleményét lenéző
flegmasággal kezeli, addig nem
beszélhetünk e különb rend meg
valósulásáról.
A beszélgetés során előkerülhet
még: a tanítási fegyelem és az
anyagiakhoz való viszony kérdé
se.
összegzésként azonban Luther

tétele is idekívánkozik: „A ke
resztyén ember mindeneknek
készséges szolgája és mindenki
nek alá vagyon vetve.”
S ha ezen túl az igét egy ki
csit is komolyabban vennénk,
amikor nem csak prédikálni, ha
nem élni kell, akkor valami meg
valósulna abból, amit Krisztus
megálmodott tanítványairól.
Megjegyzés: Az LMK ülés ja
vaslatára juttatom el ezt az írást
a LP. szerkesztőségébe, azzal a
kéréssel, hogy vitaindító cikk
ként jelenhessék meg. Várjuk a
szolgatársak hozzászólásait.
If j. Bence Imre

Jézusra kell figyelnünk!
Úrvacsorai igehirdetés LMK-ülésen. Alapige: Márk 5,19.

Az Űtmutató egyik mai igéjét
hallottátok, A történetet, amely
ből való, jól ismeritek: a gadarai
megszállott gyógyulása. Ez az em
ber többszörösen hátrányos hely
zetű. Pogány: semmi köze sincs
az élő Istenhez; igaz, nem is tud
erről az Istenről. Megszállott: em
berellenes erők hatalmában síny
lődik, azoknak teljesen kiszolgál
tatott. Ön- és közveszélyes őrült:
akik a közelében vannak, csak a
maguk biztonságára gondolnak
és egyáltalán nem kérdésük, hogy
mit tehetnének ezért a szeren
csétlenért. Szívfacsaróan egyedül
van: Istene nincs, emberekhez
nem tartozik. Ahol megjelenik, a
gonoszra, az elveszettségre, a kár
hozatra emlékeztet. Reménység és
jövő nélküli, elveszett ember.
Vajon Jézus ezért az emberért
ment a tenger túlsó partjára?
Nem tudjuk. Márk csak annyit
mond, hogy „amikor kiszállt a
hajóból, égyszer csak szembejött
vele a sírboltok közül egy tisztá
talan lélektől megszállott ember.”
Véletlen találkozásnak tűnik, de
Jézus útján nincsenek véletlenek.
A Genezáreti tó túlsó partján
érettünk történt minden. Az a bi
zonyosság ragyog fel számunkra,
hogy Jézus irgalmas hatalma
előtt nincsen akadály, ö a gadaraiak területén, idegen országban
is otthonosan mozog, kegyelmes
Istenként cselekszik, tisztátalan
lelkeknek parancsol — és teljesí
ti kérésüket! — mire minden
megváltozik a megszállott életé
ben. A reménység nélküli ember
Jézusban Isten életújító szeretetével találkozik. Kiszabadul megkötözöttségéből és megnyílik a
gyógyító ige számára. Áldássá lesz
az eseményeket ismerők, valamint
azok életében, akik ezután talál
koznak vele. Az Űr nagy dolgai
nak lesz tanúságtevője. Ha egy
szót sem szól, akkor is arra em
lékeztet, hogy Jézus jelenlétében
minden megváltozhat az életünk-

ben. Olyan Úr Ő, aki megmenti
az elveszetteket és üdvösségre se
gíti a kárhozattól rettegőket!
Talán nem kellene megtennem,
de engedjetek meg néhány na
gyon személyes szót. Szolgálatom
utolsó éveiben gyakran megszólal
bennem a kérdés: a mögöttem
levő több mint négy évtized fo
lyamán
mennyit „színészkedtem”? Hányszor „játszottam” a
lelkészt? Tudatosan is, meg öntudatlanul is. Nem törekedtem-e
arra, hogy bizonyos kép alakul
jon ki rólam a lelkésztársak meg
a gyülekezet előtt? Hányszor alakí
tottam a lelkiismeretes lelkész, a
jó igehirdető, az időt senkitől sem
sajnáló lelkipásztor, a gyülekezet
dolgait rendben tartó pap szere
pét?!
De hogyan kerül ez a kérdés a
gadarai megszállott történetéhez?
Néhány hete feleségemmel be
szélgettünk erről a kérdésről és
hasonló problémákról. Az volt a
véleménye, hogy az önmagunkkal
való foglalkozás, a túlzásba vitt
„önvizsgálat” nem Istentől való.
Bizonyos értelemben „megszál
lottság”, sátáni hátterű, ördögi
indíttatású. Eltakarja Jézust. Aki
sokat foglalkozik kérdéseivel, nem
veszi észre Őt. A befelé forduló
tekintet számára észrevétlen ma
rad Jézus irgalmas hatalma. Azt
is meg kell fontolni — nem sza
vakkal való játék ez —, hogy
nem játszunk-e szerepet akkor is,
amikor bánt a gondolat, hogy az
életünk és a szolgálatunk: szerepjátszás?
Jézusra kell figyelnünk. Nem
fontosak az érzéseim, másodren
dű, hogy mit gondolok magamról.
Az sem számít, hogy milyennek
látom szolgálatomat. Természete
sen nem feledkezhetünk meg a
figyelmeztetésről: „... ha teljesí
tettétek mindazt, amit parancsol
tak nektek, mondjátok ezt: Ha
szontalan szolgák vagyunk...” (Lk

17,10). Jézus ezt azért mondta,
hogy
bűnbánatban
eljussunk
Hozzá, míg mi sokszor önmagunkat
számonkérve megrekedünk saját
magunknál.
Most az úrvacsorában Jézus
van közöttünk. Mennyire felsza
badító tudat, hogy Ő is ismer

minket mindnyájunkat. Ő igazán
tudja, milyen az életünk, meny
nyit ér a szolgálatunk, hiteles-e
a hűségünk és megbízható a sza
vunk. Mégis közösséget teremt
velünk. A gadarai megszállotthoz
intézett szavai nekünk is sokat
jelentenek: ,,Menj haza a tieid

hez, és vidd hírül nekik, milyen
nagy dolgot tett az Úr veled és
hogyan könyörült meg rajtad.”
Milyen kegyelem, hogy tekin
tetünket elfordíthatjuk magunk
tól arra a Jézusra, Aki rajtunk
is könyörül!
Bohus Imre

DR. SZÉCSI JÓZSEF:

A magyarországi katolikus hittankönyvek képe a zsidóságról
az elmúlt 20 évben
Elhangzott „A kisebbségi és emberi jogok helyzete Magyarországon” konferencián
1992. március 8-án, Budapesten
Az elmúlt évek során a keresztény—zsidó párbe
széd munkálásakor öt olyan kérdéssel találkoztunk,
melynek megoldása elvárásként jelentkezett és jelent
kezik Magyarországon zsidó részről.
1. A Szentszék, Vatikán állam létesítsen hivatalos
diplomáciai kapcsolatot Izraellel, ismerje el Izrael ál
lamát.
2. Serédi Jusztinián bíboros nem írta alá a ma
gyarországi protestáns egyházak tiltakozó előterjesz
tését a vészkorszak idején. Ennek kapcsán a magyarországi katolikus egyház felelősségének tisztázása a
vészkorszak zsidó mártírjaiért.
3. A magyarországi keresztény—zsidó párbeszédbe
hivatalosan kapcsolódjon be a magyar katolikus egy
ház, és annak vezetői.
4. Jelentessék meg Magyarországon azokat a II.
Vatikáni zsinat után kiadott vatikáni dokumentumo
kat, melyek a keresztény—zsidó párbeszéddel foglal
koznak.
5. Vizsgálják át és dolgozzák át a hittankönyveket,
hogy ne tartalmazzanak negatív képet a zsidóságról.
Az első pont: Izrael diplomáciai elismerése közvet
ve lehet a magyar katolikus egyház vezetésének fel
adatköre. A vészkorszak vizsgálata szükséges, a mai
napig nem lezárt problémakör. A magyar katolikus
egyház, mint szervezet 1992. február elején kapcso
lódott be hivatalosan a keresztény—zsidó párbeszéd
be, amikor is a Nemzetközi Keresztény—Zsidó Tanács
magyar szervezete hivatalosan megalakult, melynek
elnöke dr. Kovács Endre katolikus püspök lett. A
szervezet a nagyobb magyarországi keresztény egy
házak vezetőiből és a rabbikar küldötteiből áll. Ezen
szervezetet több évvel ezelőtt próbálták létrehozni, kü
lönböző okok miatt csak most alakulhatott meg. Meg
jegyezzük, hogy a Keresztény—Zsidó Társaság, mely
1991. január óta létezik, elnökségében tisztelheti a
magyarországi zsidó és keresztény egyházak veze
tőit, tehát hivatalos egyházi irányítás alatt is áll, de
egyúttal tényleges társadalmi szervezet is. A II. Vati
káni zsinat zsidóvonatkozású dokumentumai kiadásra
kerültek Magyarországon. Sokan ezt is úgy tudják és
tudták, hogy ezek nem is jelentek meg. Az Új Élet
március eleji száma arról tudósít, hogy a Nostra aetate, vagyis a II. Vatikáni zsinat zsidóvonatkozású do
kumentuma nemsokára újra megjelenik. Hibaként

említhető meg, hogy ezek a dokumentumok csak egy
bizonyos körben váltak ismertté, kevés kiadást érhet
tek meg. A később kiadott vatikáni dokumentumok
a keresztény—zsidó párbeszédről azonban nem jelen
tek meg. Ennek oka, hogy az Állami Egyházügyi Hi
vatal a maga módszereivel nem engedélyezte ezeknek
a megjelentetését. Megjegyezzük, hogy az ÁEH bizo
nyos szerepköröket is meghatározott korábban, és a
katolikus hivatalos egyházi képviseletet háttérbe szo
rítva, nem engedett kibontakozást.
A Keresztény—Zsidó Társaság 1991. novemberében
Keresztény—Zsidó Teológiai Hetet rendezett Buda
pesten, melyen Rosdy Pál katolikus lelkész ismertet
te a II. Vatikáni zsinat után kiadott vatikáni doku
mentumokat a keresztény—zsidó párbeszédről. A ma
gunk részéről ezeket a dokumentumokat a közeljövő
ben meg kívánjuk jelentetni. A Keresztény—ökume
nikus Baráti Társaság, annak Hebraisztikai—Judaisztikai Munkacsoportja, melyet 1988—1990 között ve
zettünk, egy dokumentumot fordított le és juttatott
el budapesti plébániáknak és parókiáknak működé
sünk idején, melyet az Osztrák Katolikus „Bibelwerk”, az Osztrák Bibliatársulat és az Osztrák Ke
resztény—Zsidó Párbeszéd Egyeztetőbizottság adott
ki; Támpontok a nagyheti liturgia alakításához, kü
lönös tekintettel a keresztény—zsidó vonatkozásokra.
Ezen dokumentum az említett II. Vatikáni zsinat
után kiadott vatikáni dokumentumoknak a feldolgo
zásával készült el.
Az 5. pontként említett elvárás, a hittankönyvek
átvizsgálása és átdolgozása néhány hónappal ezelőtt
elvárásként is megjelent az Űj Élet c. folyóiratban, a
következő értelemben. A Magyar Keresztény—Zsidó
Tanács részéről közöltek egy ismertetést, melyben
felemlítődött, hogy néhány évvel ezelőtt kiadott hittankönyv is tartalmaz keresztény területen negatív
zsidószemléletet. Keresztény részről kifogásolták,
hogy miért nem történt említés konkrétan, hogy me
lyik egyház melyik hittankönyvéről van szó.
A II. világháború után Magyarországon még sok
féle hittankönyv volt forgalomban katolikus terüle
ten. Egy idő után azonban csak Hamvas Endre Csa
nádi püspök hittankönyveihez lehetett hozzájutni,
ahhoz is csak néha. Magam is ezen nevelkedtem föl.
A II. Vatikáni zsinat után Csanád Béla katolikus teo

lógiai professzor és sok más katolikus teológus köz
reműködésével 1969-től új katolikus hittankönyvek
jelentek meg, kis példányszámban, akadozva. Az el
múlt 1—2 évben több hittankönyv is megjelent, ka
tolikus részen, több szerzőtől, különböző kiadások
ban. A rendszerváltást megelőző években egyre sza
porodtak a külföldi magyar nyelvű hittankönyvek
nek itt-ott való felbukkanásai, ezek egyrészt nyugat
ról, másrészt Jugoszláviából, Zágráb, Újvidék kiadá
saiból származtak. Bár ezen kiadványok komoly se
gítséget jelentettek, a plébániai vagy az igen gyér is
kolai hitoktatásban csak segédkönyvként jelentkez
tek. A magyarországi katolikus egyház ún. kisközös
ségeiben komoly hitoktatási munka is folyt, ennek
gépelt, sokszorosított formái is voltak. Oktattak a
Regnum Marianum kereteiben, vagy a Bokor kiskö
zösségben. Magam különböző katolikus templomok
ban hitoktattam sok éven át, ahol sokszor saját jegy
zeteket készítve, fénymásolva, vagy gépelve átadtam
a tanulóknak. Ezt nem a meglévő hittankönyvek he
lyettesítéseként tettem, hanem inkább azokat kiegé
szítve, mert pl. egyháztörténet nem volt.
Feladatunk a katolikus hittankönyveknek az elem
zése az elmúlt 10 évben Magyarországon. Én ezt ki
bővítve 1969-től tárgyalom, mert az elmúlt 10 évben
a 20 éve elindult könyvek új kiadásai jelentek meg
jobbára, kiegészülve újakkal is. Miután a Szent Ist
ván Társulat adta ezeket ki, és ez a Magyar Katoli
kus Püspöki Kar hivatalos hittankönyvkiadója is.
ezért elsősorban ezeket fogjuk elemezni. A hittankönyvkészítésbe később bekapcsolódott a Budapesti
Hitoktatás Felügyelőség is.; Vizsgálni fogjuk tehát
egyrészt a Szent István Társulati kiadványokat, se
gédkönyveikkel együtt, valamint más kiadásokat,
szerzőket.
Az ún. „Mennyei Atya szeret minket” c. hittan
könyv, mely 1. és 2.-os elemistáknak íródott, vala
mint az ehhez kiadott későbbi ún. „Kishittanos” c.
segédkönyv szülőknek és hitoktatóknak, és az ún.
„Elsőáldozók hittankönyve” ,nem tartalmaz kifogásol
ható részleteket témánk szempontjából.
A „Jézushoz megyünk” c. hittankönyv, mely egy
részt Kiskatekizmus, másrészt elsőáldozási előkészítő,
24. fejezetében szól Jézus halálraítéléséről. Itt bár vi
lágos, hogy a Pilátusnál összegyűlt népről beszél,
amikor népet említ, mégis helyesebb lenne talán, ha
a zsidó nép egy csoportjáról, vagy alkalmi tömegről
lenne szó, akik a feszítsd meg-et kiáltják. Ezen hittankönyvhöz jelent meg később Hamvas Endre püs
pök hittankönyvének átdolgozása segédkönyvül. En
nek 25. fejezetében szintén a Pilátus jelenetben arról
olvasunk, hogy Pilátus gyávaságból nem mert ellen
kezni a zsidókkal. A szerző nyilván nem szándéko
san, de félreérthetően fogalmazott, mert a zsidók
megjelölés általánosítást hordoz magában, holott egy
konkrét csoportosulásról volt szó.
A „Keresztény élet” c. hittankönyv, mely 9—10
éveseknek íródott, a 25. leckében arról ír, hogy Jézus
szombatonként a zsinagógában imádkozott és tanított.
Ez pozitív beállítás. A 29. fejezetben ez áll: Ellensé
gei voltak az írástudók, a farizeusok és a papok kö
zül sokan. Tehát a hittankönyv nem általánosít, ha
nem arról beszél, hogy sokan ellenségei voltak, de
nem mindnyájan. Tehát így is meg lehet fogalmazni
a kérdést.
Az „Üdvösségünk története” c. hittankönyv, mely
az ó- és az újszövetség történetét mondja el, beleértve az
induló keresztény egyházat is, majdnem teljes egé
szében pozitív módon kezeli problémánkat. Ezt olvas
suk a könyvben (20. old.): „Időszámításunk kezdete
előtt majdnem kétezer évvel, egyszer csak megjelent
egy kis nép. Ősapái azt állították, hogy nemcsak az
ember keresi az Istent, hanem ő is keresi az embert.
Az állították, hogy Isten megszólította őket, beszélt
hozzájuk. Ez a zsidó nép volt. Ettől kezdve az üdvös
ség történetének főszereplői lettek. Büszkén vallják

magukat: Isten választott népének. Gondosan őrzik
Isten rájuk bízott üzenetét. Hiszik, hogy Isten vi
gyáz rájuk, szinte a tenyerén hordozza őket. Várják,
hogy egyszer majd közülük fog megszületni az a va
laki, akit Isten küld az emberek Szabadítójául. A
könyv 24. oldalán egy Dávid csillagot látunk, mellett
te ez a szöveg: „Ez az Ígéret ott ragyogott a régi em
berek fölött, mint egy fénylő csillag. Ennek az ígé
retnek a hordozói lettek Isten választott emberek Ezt
az Ígéretet őrizte a zsidó nép.” A könyv 27. oldalán
olvassuk Ezdrás törvényfelolvasásával kapcsolatban:
„Csekély számuk miatt előbb-utóbb fel kellett volna
morzsolódniuk a rengeteg harcban. A zsidóságnál ha
talmasabb népek tűntek el az évezredek folyamán.
Őket Isten megtartotta, Ígérete szerint. Földrajzi
helyzetük miatt a népek országútján éltek. A per
zsák, föníciaiak, egyiptomiak, majd a rómaiak egy
más elleni harcaiban Izrael mindig „útban” volt. Hi
hetetlen, hogy ezen kis helyen ez a kis nép teljesen
ki nem pusztult! Isten őrizte meg őket. A szövetség,
a nagy ígéret: Ők adják a népek szabadítóját, Dávid
családjából!” Ezen hittankönyv is ír Jézus názáreti
szombati imádkozásáról, tanításáról a zsinagógában.
Az 58. oldalon ezt találjuk: A zsidó vallás az Isten
kinyilatkoztatása nyomán keletkezett. A keresztény
ség elődje, „bevezetője”. Néhány sorral alatta az áll,
hogy Jézus nem új vallást akart adni a meglévő sok
közé. Amikor a hittankönyv a korai keresztény egy
ház életéről ír, a „zsidók” megjelölés mindenhol egy
értelmű, mindig helyi közösségeket, személyeket je
lenti.
Van két hely a könyvben, mely nehézséget jelent.
A 43. oldalon olvassuk: A zsidók azzal vádolták Jé
zust, hogy mozgósítja a tömeget és földi uralomra
tör. A könyv itt általánosít, bár a könyv egészét néz
ve nyilván nem akar általánosítani. A 74. oldal ezt
írja: „A zsidók öntudattal vallották, hgoy hitük min
den nép hitétől különbözik. Féltékenyen őrizték, amit
Istentől kaptak. Lenézték a többi nép vallását, nem
akartak keveredni velük. Jézus kezdettől fogva át
lépte ezeket a mesterséges korlátokat. Szóba állt zsi
dóval és pogánnyal, férfival és nővel, tudóssal és tu
datlan emberrel. Ezzel előre jelezte, hogy az új vá
lasztott nép minden nemzet fiaiból alakul. . . ” Itt meg
kell jegyezni, hogy a kiválasztottság természetesen
bizonyos elhatárolódást jelent valamitől, a szent és a
profán, a jó és a rossz mindig is bizonyos kizárás
ként jelenik meg. Hiányzik az a teológiai gondolatmenet, hogy Isten nem veti el Jézus után sem a zsi
dóságot, mint választott népet, hanem ez a választottság kibővül, mindenkit magához hív és vár. A
hittankönyvről tehát elmondható, hogy egyértelműen
pozitív a beállítottsága, mégis vannak javíthatóságai.
A „Válaszol az Űr” c. hittankönyv az ószövetséget
mutatja be. Írja, hogy Jézus új szövetséget köt. Je
lezni kellene, hogy ez a fogalom már megjelenik az
Ószövetségben is: Jeremiás 31,31.
A Jézussal élünk c. hittankönyv az ó- és az újszö
vetség történeteit foglalja össze. A 6. oldalon ez áll:
„összesen 72 könyv van a Szentírásban. Ezek közül a
legfontosabbak az evangéliumok. Ezekben írták meg
Jézus életét.” Valóban fontosak az evangéliumok, de
más fontos teológiai iratok is vannak pl. az Újszö
vetségi Szentírásban is. Nagyon fontos viszont, hogy
ez a hittankönyv a jézusi szenvedéstörténet leírása
kor tömegről és felbúj tott népről ír. Itt nyoma sincs
olyan kifejezéseknek, hogy a zsidók ezt meg ezt
akarták és csinálták.
Ezen hittankönyvhöz készült egy segédkönyv, Hit
elemzések címmel, témánk szempontjából vizsgálandó
kitételt nem tartalmaz.
A „Nagykorúság Krisztusban” hittankönyv bérmálkozóknak, tehát 12—13 évesöknek, ezen kor utániak
nak készült. A 38. oldalon ez áll: A zsidó történetírás
tanúságtétel Isten szeretetéről. Vagy a 38. old.: A
zsidóság új emberképe következménye volt új isten
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képének. Jézus beteljesítette az Ószövetséget. — Te
hát nem azt írja a köny, hogy Jézus Új Szövetséget
hozott, mintegy az eddigiek mindenestüli elvetését. A
46. oldalon a zsidó vallás fennmaradásának csodájá
ról ír. A 35. leckében a Világ egysége felé c. fejezet
ben reálisan vizsgálja a római katolikus egyház tör
ténetének hibáit, azokat felsorolja. Az ökumenénél
elmondja, hogy azt a protestáns egyházak indították
el. A nemkeresztény vallások közül számbeli nagy
ságrendet figyelembe véve felsorolást tesz, tehát
nem értékrendet akar, így a mohamedánok és a
buddhisták után említi. Fontos lenne azonban arra
utalni, hogy az ún. párbeszédben a kereszténység szá
mára ez első helyen a zsidóság áll.
A „Hitünk és életünk” c. hittankönyv az ökumeni
kus mozgalomról szépen és reálisan ír. A szakadás
rendszerint valamelyik emberi gyarlóságból eredt.
Emberi bűnök és tévedések, hiúság és féltékenység
okozta az ellentéteket. — Ez azért fontos, mert a ke
resztény—zsidó párbeszéd számára az ökumenikus
keresztény alapállás fél siker.
A „Hiszem és vallom — A keresztény hit alap
igazságai” c. hittankönyv újszerű hangot üt meg (50.
old.): „Ki volt a felelős Jézus haláláért? A zsidó fő
tanács? Pilátus? Vagy a félrevezetett nép? Ezt nem
érdemes feszegetni. A Szentírás, amikor Jézus keresztrefeszítésével kapcsolatban emlegeti őket, első
sorban azt akarja mondani, hogy Jézus értük is meg
halt.” Itt találkozunk először azzal, hogy tényleg ki
is a felelős Jézus haláláért, a hiba csak annyi, hogy
ez sajnos még nem mellékes kérdés. Az 52. oldalon
ez áll: „Kénytelen volt-e Jézus szenvedni? Nem volt
kénytelen szenvedni, önként áldozta fel magát min
den ember bűnéért.” Ez nagyon fontos teológiai alap
állás. Megjegyezzük, hogy ezt tanították a plébániai
hitoktatásban mindenütt Magyarországon évtizedek
kel ezelőtt is.
Egy munkafüzetet is kiadtak ezen hittankönyvhöz,
témánk szempontjából nem tartalmaz tárgyalni valót.
A „Jézussal az úton — Fiataloknak a keresztény
erkölcsről” c. hittankönyv 20. fejezetében az élet vé
delmében az abortuszról és az eutanáziáról egyértel
mű elutasítással ír, de a háborúról csak annyit,
hogy azt „különösen nehéz összeegyeztetni az 5. pa
rancsolattal.” Ezzel szemben az abortuszt és az eu
tanáziát ki tudja fejteni.
Az egyház hivatalos megnyilatkozásai azonban igen
jó támpontokat adnak ebben a kérdésben. Pl. a totá
lis háború katolikusnak megtagadandó valami. Ez
következik a II. Vatikáni zsinat dokumentumaiból.
Ezek lényeges szempontok pl. a vészkorszak értelme
zésénél.
Ezen hittankönyvhöz munkafüzet is készült. Ebben
a háborúról írva megjegyzi, hogy a háborúval min
den elveszíthető, nem így a békével. Az abortuszt és
az eutanáziát azonban egy világos érvrenddel utasít
ja el, ami természetesen helyes, de a háborúról
ugyanígy kell ítélkezni.
György Attila: Keresztény tanítás rajzokban c. hittankönyvében az utolsó vacsoránál elmondja, hogy
Jézus azt ugyanúgy elfogyasztotta, mint kortársai.
A „Szeretet az Isten” c. 4 osztályosoknak írt hittankönyvében a 18. oldalon olvassuk, hogy az írástu
dók és a farizeusok rengeteg előírást adtak Izráel né
pének, Jézus csak egyet. Ez leegyszerűsítő képlet,
mind az érintett két csoportra vonatkozóan, mind Jé
zusra, akinél központ volt a szeretet, nem kizárva az
adott törvények gyakorlását.
Az üdvösség története c. még 1976-ban kiadott hit
tankönyvben (37. old.) van egy ilyen kérdés: Miért a
zsidó népet választotta ki az Isten? Nem tudjuk. Bi
zonyos, hogy más népet is választhatott volna. A
Megváltó is születhetett volna Európában, Afrikában,
etc. — később írja a szerző: Azt is láthatjuk a zsidó
nép történetéből, hogy nagy kitüntetésükért a zsi
dóknak mennyit kellett szenvedniük, szinte utólag ér
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demelték ki, hogy közülük származott a világ Meg
váltója, Ezért nem irigykedünk rájuk, hiszen most
már mi is Isten népéhez tartozunk.” A 66. oldalon
ez áll: Jézus tudta, hogy figyelik. A zsidó vezetőket
azonban nem ellenségként, hanem ellenfélként kezel
te. Rámutatott hibáikra, tévedéseikre, de tisztelte
bennük népe vezetőit és állandó bűnbánatra hívta
őket. Jézus minden ember megváltására jött és a fa
rizeusokat is hívta Isten országába. Ök azonban gő
gösen visszautasították Jézust. Találhatunk itt hi
bákat, mindenestre érzékeljük, hogy próbálkozás van
egy újszerű megfogalmazásra.
A Magyar Katekizmus 63. pontja kimondja, hogy
Jézus nem volt kénytelen szenvedni, önként áldozta
fel magát minden ember bűnéért. A 147. pont az élet
elleni bűnökről szól, itt is megnevezi az abortuszt és
az eutanáziát, de pl. a tömeggyilkosságokat, a totális
háborút nem.
Az „Amit a bibliáról tudni kell” c. hittankönyv a
bibliai könyvek tárgyalásánál beszél a zsidó és a
protestáns, valamint a katolikus bibliakánon közti
különbségekről.
A párizsi kiadásból fordított „Ezt tudniillik tudni
illik” c. felnőttkatekizmus nagyságrenddel jobb a ma
gyar hittankönyveknél. A 9. oldalon olvassuk: A zsidó
nép már Jézus születése előtt úgy tekintette magát,
mint akit Isten kiválasztott, minden nép közül. A ke
resztények szintén hittel vallják, hogy Jézus meghív
ta, gyermekeivé fogadta őket Jézus által és küldetést
adott nekik. 12. old.: Az Ószövetségről mondja: Ezek
a könyvek, amelyek Izrael népe közt láttak napvilá
got, a zsidókat és a keresztényeket szüntelenül emlé
keztették az Istennel kötött szövetségre. 14. old.: A
Biblia elénk tárja, miként tanulták meg lassanként a
zsidók és a keresztények, hogy elfogadják és megis
merjék Istent. 60. old.: Jézus nem tanított más erköl
csöt, mint a tízparancsolatot, amely a zsidó nép ve
zérfonala volt. Nemesebbé tette az erkölcsöt: szemé
lyesebé, olyanná, amelyet jobban áthat a szeretet, és
nyitottabb Istén felé. — Jézus valóban erről tett ta
núságot, ez azonban már jelentkezik az ószövetségi
megfogalmazásokban is. A hittankönyv egyértelműen
egy kiegyensúlyozott átgondolt munka.
A Kis Bibliai Atlasz, mely nemrég jelent meg, 49.
oldalán ír a farizeusokról és a szadduceusokról. Be
állítása tudományos elemzésre törekszik.
Mielőtt utolsó hittankönyvelemzésünkre rátérnénk,
megemlítjük, hogy átnéztük még a Szeretnénk Jézust
látni c. hittankönyvet munkafüzeteivel, H. Nagy Va
léria: Lelki egészségtan c. új hittankönyvét, valamint
a Kérdezzük meg a Szentírást c. bibliás katekizmust.
Különösebb megjegyzendők ezekhez nincsen. Meg
említjük még Bányai János: Alapvető hittanát, mely
hagyományos teológiai feldolgozás. A könyv kitűnik
világos szerkesztésével.
Bernolák Éva: A sziklára épült egyház címmel egy
háztörténetet adott ki fiataloknak, mely úttörő jelle
gű a katolikus egyházban Magyarországon. A keresz
ténység indulásakor leírja, hogy a zsinagógák voltak
a „gyűlölködés” elindítói. Valóban volt egyházüldö
zés a kereszténység indulásakor, azonban azt is meg
kell írni, hogy ugyanakkor a zsinagógák voltak a ke
reszténység kiindulópontjai is, az első hívek, a zsidó
keresztények is innét szerveződtek.
Átlépve most a leírt kétezer éves egyháztörténetet,
a 161. oldalon ezt olvassuk: A „keresztény kurzus”
alatt az ígéretesen induló átalakulás megtorpant. Az
új állampolitika a „keresztény és nemzet” jelszót
hangoztatta. Valójában terror Volt a kommunisták, a
zsidók, a haladó gondolkodásúak ellen. „Ez keresz
tény kurzus kereszténység nélkül” — jegyezte meg
csalódottan Prohászka. „Igaz, elvben elfogadják a ke
reszténységet, de tettekben nem vallják.” A könyv
25. fejezete teljes idézést érdemelne. Részletesen leír
ja az I. világháború utáni Németországot, zsidókról,
fajgyűlöletről, tényekkel, az egyértelmű katolikus

reagálásokkal, melyek kevéssé ismertek hazánkban, a
vallásellenes intézkedésekről, a keresztényekről a
koncentrációs táborokban, a pápai tiltakozásról, Edit
Steinről, Maximilian Kolbe atyáról. A Horthy-korszak alatt — megjelöléssel indul a fejezet második
része, mely Serédiről, zsidótörvényekről, deportálá
sokról, keresztény mentésről, Salkaházi Sára mártíromságáról ír. Regényrészletet közöl 3 oldalon át Egy
menedékhely címmel, Carrol Tem Boom írásából, a
holland kersztények mártír áldozatvállalásáról. A 26.
fejezetben Nagaszakiról, az áldozatokról, keresztény
ről, aki utána vállalta, életét másokért, elítélve az
atompusztítást. A 190. oldalon a 20. század nagy
problémáiról írva elmondja, hogy a fasizmus fajgyű
lölete eltiporta a legelemibb emberi jogokat. Leírja,
hogy a háborúk és a fasizmus idején a pápák (XV.
Benedek, XII. Piusz) körlevelekben és rádióbeszédek
ben szóltak az európai lelkiismerethez. A nagyhatal
maknak benyújtott békeajánlatokat, a közvetítő sze
repet visszautasították. A német püspöki kar, a ke
resztény egyházak tiltakozása is hiábavalónak bizo
nyult a fasiszta diktatúrával szemben. Az intézmé
nyes, vagy egyéni segítés, önfeláldozás csak kis kör
ben tudott hatást elérni. A könyv végén név- és
tárgymutatót találunk, benne, hogy ki volt Hitler, mi
a nácizmus, ki volt Kolbe atya. Ez az a könyv, ifjú
ságnak szóló egyháztörténeti anyag, mely áttörést je
lent kérdéskörünkben Magyarországon.
Összefoglalva a római katolikus hittankönyveket
abból a szempontból, hogy mit tanítanak a zsidóság
ról, vészkorszakról az elmúlt 20 évben Magyarorszá
gon, a következőket mondhatjuk el: Talán nem az a
probléma, hogy mit tanítottak, hanem az, hogy mit
nem. A tanítás nem ismeretanyag átadása, hanem ne
velve oktatás. Tehát a tankönyv másodlagos, mégis
fontos, mert sokmindent tartalmaz. Azt hiszem, a hit
tankönyvekben az egyik problematika a törvényér
telmezés körül van. Hogyan élte meg az ókori zsidó
ság az ún. törvényt, és mit változtatott ezen Jézus, a
kereszténység Messiása. Az egyik szempont az, hogy
nem elvetésről van szó az ókori törvényeket illetően,
másrészt azok a szempontok, melyeket Jézus megva
lósít és vonzóvá tesz, egy idő után a prófétai szála
kon hangot kap az Ószövetségben. Beteljesedésről
van szó, megváltásról, mely radikálisan akar vállal
ni, megvalósítani. Ehhez a keresztény értelmezés sze
rint Jézus Krisztus1ókellett, vagyis Isten. A szeretet
parancsát úgy beállítani a kereszténységben, mintha
az a zsidóságtól idegen lenne, abszurdum. A másik
kérdéskör az ó- és újszövetségi elnevezések, fogalmak.
Idézzük Jeremiás 31,31-et: Igen jönnek napok, mond
ja az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael házával
és Juda házával. A régi szövetség több nagy ténye
előképi jelleget ölt a Szentírás lapjain. Hirdeti az el
jövendő időkre a Szövetség folytatását és tökélete
sedését. A próféták új Dávidot, új Templomot, új
Szentföldet, új Jeruzsálemet várnak, melynek jelleg
zetessége az Úr örök szeretete, népe közti jelenléte.
Sion új nevet kap, nem hívják elhagyottnak, férjet
talál. Az Úr és Izrael újra szeretetkapcsolatba kerül
nek, Izrael, a nő keresi férjét, az Urat. Ez a szövet
ség örök szövetség lesz, de ugyanakkor új is, külön
böző a sinaitól. Jellemzi a törvény belső jellege. Űj
szívet és új lelket ad Isten az embernek.
A harmadik problémakör a farizeusok, írástudók
és más tanítók köre, akikkel Jézus vitatkozik. Nem
ért velük egyet ebben és abban, ezen rétegek ellene is
törnek, hogy hányan, mennyien, mennyire testületi
jelleggel, hányan nem vállalták ezek közül a közös
séget társaikkal, nehéz lenne megállapítani. Bizonyá
ra minden általánosítás sántít, bár a későbbi zsidóság
szellemi megtartói az ő leszármazottaik közül kerül
tek ki szellemi értelemben is. A negyedik probléma
kör a szenvedéstörténet, Jézus elítélése. Itt a zsidók,
a nép megjelölés mindenképpen téves, mert általáno
sít, csak egy adott létszámról volt szó, valóban ne

héz a kérdés történeti rekonstrukciója. Pl. a Főta
nács kérdésében. Az utolsó problémakör a vészkor
szak ideje, világos feldolgozást igényel. A nehézség
az, hogy ez eddig sem világi, sem egyházi történetírás tekintetében megnyugtatóan nem történt meg.
Melyek azok a szempontok, melyek kidolgozásra
várnak: egyrészt az említettek, másrészt a 2000 éves
kereszténység történeti kapcsolata a zsidósággal tör
téneti és teológiai vonatkozásokban egyaránt. Meg
említem, hogy a keresztény hittankönyvek átnézése,
elemzése szükséges feladat, minden keresztény egy
házat értve ezalatt, nagy és kislétszámúakat egyaránt.
Az alapszempontok természetesen itt is azonosak,
egymás megismerése, tisztelete, a saját identitástudat
megerősítése, egy folyamatos életkapcsolat előkészí
tése. Ennek mind keresztény, mind zsidó részen be
kellene következnie, mind az alsó, mind a felsőszintű
hitoktatásban, felnőttoktatásban, teológiai intézetek
ben. Véleményem szerint mind zsidó, mind keresz
tény részről újra át kellene gondolni a teológiát,
együtt átelemezni. A Keresztény—Zsidó Társaság re
mélem ezirányban munkálkodni fog.
ELEMZETT HITTANKÖNYVEK:

1. A Mennyei Atya szeret minket. Bp. 1990. 3. kiad.
SZÍT.
2. Kishittanos. Bp. 1991. BHF.
3. Elsőáldozók hittankönyve. Bp. 1973. SZÍT.
4. Jézushoz megyünk. Bp. 1991. SZÍT.
5. Hitelemzések. Bp. 1985. SZÍT.
6. Keresztény élet. Bp. 1984. 7. kiad. SZÍT.
7. Üdvösségünk története I. rész Isten népe Bp. 1991.
SZÍT.
8. Válaszol az Űr. Bp. 1989. SZÍT.
9. Jézussal élünk. Bp. 1988. 2. kiad. SZÍT.
10. Hitelemzések a Jézussal élünk c. hittankönyvhöz. Bp.
1985. SZÍT.
11. Nagykorúság Krisztusban. Bp. 1991. 3. kiad. SZÍT.
12. Hitünk és életünk. Bp. 1991. 5. kiad. SZÍT.
13. Hiszem és vallom — A keresztény hit alapigazságai.
Bp. 1990. BHF.
14. Munkafüzet a Hiszem és vallom hittankönyvhöz. Bp
én. BHF.

15. Jézussal az úton — Fiataloknak a keresztény erkölcs
ről. Bp. 1990. BHF16. Munkafüzet a Jézussal az úton c. hittankönyvhöz. Bp.
1990. BHF.
17. György Attila: Keresztény tanítás rajzokban. Bp. 1981.
SZÍT.
18. György Attila: Szeretet az Isten. Bp. 1991. SZÍT.
19. Szeretnénk Jézust látni. Bp. 1990. BHF.
20. Rajzos gondolkodtató a Szeretnénk Jézust látni hit
tankönyvhöz. Bp. én. BHF.
21. Munkafüzet a Szeretnénk Jézust látni hittankönyv
höz. Bp. én. BHF.
22. H. Nagy Valéria: Lelki egészségtan. Én és a világ.
Bp. 1991. Honffy.
23. Magyar Katolikus Erkölcstan. Bp. 1990. SZÍT.
24. Amit a Bibliáról tudni kell. Bp. 1989.
25. Ezt tudniillik tudni illik. Katekizmus felnőtteknek.
Bp. 1991. Christianus.
26. Bányai János: Alapvető hittan. Szarvas. 1990.
27. Bernolák Éva: A sziklára épült egyház. Bp. 1990. 2.
kiad. Keresztény Értelmiségi Szövetség.
28. Kis Bibliai Atlasz. Bp. 1991. Kairosz-Piemme.
29. Az üdvösség története. Bp. 1976. SZÍT.
30. Kérdezzük meg a Szentírást. Bp. 1980. SZÍT.
RÖVIDÍTÉSEK:
SZÍT = Szent István Társulat
BHF == Budapesti Hitoktatási Felügyelőség
TÁMPONTOK A NAGYHETI LITURGIA
a l a k ít á s á h o z

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL
A KERESZTÉNY—ZSIDÓ VONATKOZÁSOKRA

A SZENTÍRÁS ÉRTELMEZÉSÉBEN
ÉS A LITURGIÁBAN REJLŐ VESZÉLYEK

A szenvedéstörténet értelmezésének veszélyei
— Jézusnak olymódon való bemutatása, mintha ő maga
nem is lett volna zsidó
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r— vitáinak olyan beállítása, mintha ezek keresztények
és zsidók közti összeütközések lettek volna

ban (Lev, 19,18 és Másod Törvénykönyv 5,6) gyökerezik.
Halálának üdvtörténeti jelentősége fölfoghatatlan a zsidó
háttér nélkül.

— olyan beállítás, mintha a kereszténység volna Isten
Izraelnek tett ígéreteinek egyetlen örököse
— a húsvéti esmények eszkatológikus távlatainak szem
elől tévesztése

„A bűn”

— a rómaiak (Pilátus, katonák) szerepének jelentékte
lenné lefokozása, a zsidók hibáinak démonizálása

A kifejezésmódban rejlő veszélyek
— Általánosítások, mint: „A zsidók”, „A farizeusok”, „Az
írástudók”.
— Az akkori helyzet leegyszerűsítő azonosítása a maival.
Figyelembe kell vennünk az újszövetségi szövegek
szándékát, mérlegelnünk kell azt, hogy bizonyos bib
liai szakaszok magyarázat nélkül épp e szándékkal
ellentétes hatást válthatnak ki a mai hallgatóságban.
— Bizonyos kifejezések lebecsülő hangvételű használata,
(így pl.: „ószövetségi”, „talmudi”, „zsidó”.)
A liturgiában rejlő veszélyek
A Jézus iránti tisztelet és az érte való gyász érzései
hez a múltban gyakran kapcsolódtak zsidóellenes érzel
mek is. Ezért mind a római katolikus egyház, mind a
protestáns egyházak törekedtek arra, hogy liturgikus szö
vegeiket megtisztítsák a zsidóellenes megnyilatkozásoktól.
'Célszerű mégis, hogy bizonyos liturgikus szövegekhez (pl.
impropériák: „Én nemzetem, zsidó népem...”), zenei m ű
vekhez (passiók) magyarázatot fűzzünk.
Megfontolandó szempontok
Az Újszövetség tanúsága szerint Jézus Messiás-voltába
vetett hit vízválasztó zsidók és keresztények között. Jé
zus személye azonban összeköt. Jézus zsidó, népe hagyo
mányainak folytatója. Meghatározó számára zsidó tradí
ciójának eszkatológikus várakozása és prófétikus szemlé
letmódja. Hite és életvitele (Mt. 7,12; Lk. 10,27) a Tórá

A Jézus halálában való bűnrészesség kérdése történel
mi és teológiai szempontból egyaránt problematikus. Az
Evangélium egyrészt nem életrajz vagy bírósági akta
gyűjtemény, hanem olyan prédikációkat tartalmaz, ame
lyek Jézus szenvedését és halálát Isten akaratának erő
terében szemlélik. Az események történelmi lefolyása
nyitott kérdés marad. Történelmileg nem tisztázott, hogy
a Nagy Tanács hozhatott-e egyáltalán halálos ítéletet.
Általánosan elfogadott: Jézust politikai gyanúsítottként
végezték ki Jeruzsálemben a rómaiak, — zsidók közre
működésével.
Másrészt a történelmi leleteket-adatokat nem szabad
hitre vonatkozó kijelentésként értelmezni. A hit szem
szögéből Jézus halála Isten elhatározását tükrözi,... „hogy
mindenkin megkönyörüljön” (Róm. 11,32). Ez a mai ke
resztények számára azt jelenti, hogy komolyan kell venniök saját bűnösségüket és igénybe kell venniük az Is
ten felkínálta kiengesztelődést.
Jézus föltámasztása és újraeljövetele
Az Újszövetség úgy beszél Jézus haláláról és föltá
masztásáról, mint Isten új világának kezdetéről, nem pe
dig mint annak teljes megvalósulásáról. A Messiásnak
vallott Jézust a keresztények visszavárják, mint az újra
eljövendő Emberfiát. Tehát a keresztény szemlélet sze
rint sincs még egészen megváltva a világ. (Vö. Róm.
8,18-24). Még túl sok az igazságtalanság.
A zsidók is várják a Messiást, ill. a messiási kor be
köszöntését, amikoris az egész teremtett világ Isten bé
kéjét, a ’salom’-ot fogja élvezni.
Azsidókkal együtt mi is új eget és földet várunk, s
ennek a reménységnek az erejében velük együtt mi is
igazságosságért és békéért küzdünk ezen a földön.

KÖNYVSZEMLE
Jézussal egy asztalnál
Az Evangélium Üzenete című sorozat első füzete Scholz
László igehirdetés sorozata. Tóth Szöllős Mihály elősza
vával Bp. 1992. „Megújulásért könyörgünk ma az egy
házban. Szolgálja ez a sorozat is megújulásunkat, Isten
előtt megállásunkat, bűnbánatunkat és bűnbocsánatra
találásunkat. Közben ne felejtsünk el imádkozni az
evangélizáoióért, evangélizátorokért, egyházunk ébredé
séért”. így olvassuk a felelős kiadó előszavában a soro
zat céljának megjelölését. A Lelkipásztor szerkesztője
ként örömmel üdvözlöm ezt a kezdeményezést és na
gyon várom a folytatást, a következő füzeteket.
Lektorként, már a kézirat olvasása is örömöt jelentett
és az a meggyőződésem, hogy sok örömet szerez a füzet
olvasása legtöbb olvasójának is.
Jézussal egy asztalnál című publikáció hét igehirdetést
tartalmaz. Evangélizációs jellegű prédikációk ezek, való
színűleg elmondott igehirdetések. Több mint öt évtizede
jelent meg a szerző tollából az azóta sokat idézett A Há
laadás Kelyhe című tanulmánykötet az úrvacsoráról
(1938-ban, az Eucharisztikus Kongresszus évében, a jel
legzetes evangélikus tanítást ismertetve és vele párhu
zamosan az Űr asztalánál című kötet az úrvacsoráról
szóló igehirdetések népszerű kötete az Országos Luther
szövetség kiadásában.) Most új perspektívából és nem is
csupán az úrvacsoráról, hanem az egész nagy csodáról
szól Scholz László igehirdetés sorozata.
Az egyes prédikációk arányosak terjedelemben is,
mondanivalóban is. Mindenütt evangélikus és veretesen
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biblikus ez az írássá lett igehirdetéssorozat. Ez nem je
lent elhatároló és kizáró konfesszionalizmust, de jelenti
a világos egyértelmű evangélikus tanítást, amire égetően
szükség van ma. A füzet mind a hét igehirdetésének
textusa Lukács evangéliumából való s már ez a tény is
egy bizonyos egységes koncepciót biztosít. Számomra kü
lön, hogy minden igehirdetés címéből kiderül Jézus a
cselekvő Űr, ö oktatja a kegyeseket, eszik iszik a vám
szedőkkel, megbocsát a bűnösnek, számon kéri kritiku
sait, vacsorái a tizenkettővel, erőt önt a csüggedőkbe,
unszol az Isten országába. Ez a Krisztocentricitás na
gyon fontos és sokszor ez az, amit hiányolhatunk mai
ún. evangélizációs igehirdetésekben, ahol a törvény hang
ja az uralkodó.
A mű nyelve veretes, tiszta magyar nyelv, Scholz
Lászlótól megszokott stílus. A rendezett gondolatok, az
értelmes és adatolt illsztrációk homiletikailag is példa
gyanánt szolgálhatnak. Evangélikus jellegzetességnek tar
tom, hogy nemcsak a jövőre irányul, hanem az örökké
valóságra is. Ez nem is olyan természetes ma, amikor
szívesen matatunk a múltban, másfelől a kereszténysé
get elsősoron erkölcsi vonalon kívánjuk jelentőssé tenni
„valláserkölcsi hasznát becsüljük” — amit ez a kifejezés
visszajött a köznyelvbe hitoktatással és más társadalmi
szerepünkkel kapcsolatosan.
Az idős igehirdető példát mutat fiatal szolgatársainak,
ma is — ezt a szolgálatot ilyen szintesen kell végezni.
A füzetet olvasván, az utolsó újszövetségi idézet eleve
nedik meg: „Boldog az, aki Isten országának vendége!”
H. K.

Dr. HARMATI BÉLA:

Bibliatársulati emlékezés
Pozsony, 1992. május 9.

A Szlovákiai Bibliatársulat
meghívására Tarr Kálmán főtit
kárral együtt részt vettünk a Po
zsonyban 1992. május 9-én tar
tott ökumenikus ünnepségen az
első magyarországi bibliatársulat
1812. január 18-án történt alapí
tására emlékezve.
Érdemes leírni annak az öt po
zsonyi líceumi tanárnak a nevét,
akik vállalták ezt az akkor iga
zán nem könnyű feladatot: Dá
niel Stanislaides a líceum rektora
volt, Pavel Bilnica a Dunáninneni Egyházkerület első szuperin
tendense lett a pozsonyi gyüleke
zet lelkészeként. Mellettük az ala
pítók Juraj Palkovic, Ján Gross
és Fábri István professzorok vol
tak. A nevek mutatják, hogy az
akkori egyház három nyelvű
volt, magyar, szlovák és német.
A megalakított társulat neve né
metül Magyar Bibliatársulat volt,
latinul pedig Institutum PhiloBiblicum.
Az alapítók külföldi segítség
gel láttak munkához, hiszen a

németországi Halléban már 1710től működött a Canstein Biblia
társulat és 1804-ben alakult Lon
donban a Brit- és Külföldi Bib
liatársulat. Német Bibliákat kül
földről kaptak, a magyar fordítá
sok külföldön kerültek nyomdá
ba, például az 1794-es utrechti ki
adásból a Társulat 2870 Bibliát
adott el. Saját kiadásban jelen
tették meg a szlovák és a szlovén
(vend) Bibliát. Ez utóbbiból a ki
adás példányszáma 2200 volt. A
császári és királyi adminisztráció
nem nézte jó szemmel a tevé
kenységet, behozatali tilalmat
rendeltek el és például 1817. áp
rilis 20-án elkoboztak 700 pél
dányt, amit Berlinből kaptak. A
Helytartói Tanács elé töbször ke
rültek följelentések római katoli
kus részről is.
A Társulat kénytelen volt mun
káját 1835. január 7-én lezárni. A
pontos jegyzőkönyvek és számla
könyvek rendelkezésre állnak és
a munkáról kitűnő összefoglalást
adott Rudolf Kostiál korábban a

Theológiai Szemle 1987. évi 2. és
3. számában.
A megemlékezés sajátos vonat
kozása, hogy a Bibliatársaság mai
formájában Szlovákiában részt
vállalt a római katolikus egyház
is és a Szlovák Bibliatársaság je
lenlegi elnöke, Filo pozsonyi se
gédpüspök.
A líceum egykori épületére,
ahol a Szlovák Tudományos Aka
démia gyűjteményeképpen őrzik
a Társulat régi iratait, könyvgyűjteményét, emléktábla került
és ezt a megemlékezés után dél
után leplezték le.
A másik érdekesség, hogy a
Cseh és Szlovák Köztársaságban
ma két Bibliatársaság működik,
egy Csehországban és egy Szlová
kiában. A felvidéki magyar gyü
lekezetek számára a Magyar Bib
liatanács révén biztosított az el
látás, ahogyan magyarországi
szlovák nyelvű gyülekezeteink
számára mi is kapunk az újfor
dítású szlovák Bibliákból.

AZ EPERJESI VÉRTÖRVÉINYSZÉK
A reformáció, hazánk és nemzetünk története kö
zött szoros az összefüggés. Sok esemény az egyhá
zunk életében Magyarország sorsában is fontos he
lyet foglal el, és fordítva, az állami és a nemzeti tör
ténelmünk több fejezete nem egyszer jelentősen be
folyásolta a hazai protestantizmus fejlődését. Ezek
egyike az eperjesi vértörvényszék is.
Az eperjesi vértörvényszék (Eperjesi vérfürdő,
Eperjesi mészárszék) a történetírásunkban ismert
esemény, elsősorban egyháztörténeti szempontból. Az
első vele foglalkozó munka még a 17. század végéből
származik.1 Ebből merítettek a későbbi szerzők is
több mint két évszázad folyamán és ezalatt az ese
mények értékelése sem változott lényegesen. Bár az
óta már több mint háromszáz év telt el. az eperjesi
vértörvényszék állandóan (ma talán még inkább) ak

tuális, mint az abszolút hatalom és a teljhatalmú
uralkodó ideológia bűntetteinek élő példája. Hason
lósága az elmúlt negyven év bűncselekményeihez
egyáltalában nem véletlen. Ennek folytán ez a szo
morú esemény továbbra is méltó a történészek fi
gyelmére, nemkülönben pedig a korszerű feldolgo
zására.
1686 végéig minden eddig Thököly Imre által elfog
lalt erőd és város behódolt a császári hadaknak. A
felkelőknek csak Munkács vára maradt meg, amelyet
Zrínyi Ilona sikeresen védett. Annak ellenére, hogy
I. Lipót általános bűnbocsánatot hirdetett ki és több
szabad királyi város kedvező feltételek alatt megad
ta magát, a bécsi udvar már a szabadságharcot kö
vető évben visszatért az abszolutizmus és az erősza
kos ellenreformáció régebbi gyakorlatához. A legfőbb
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császári tisztviselők a jezsuita rend támogatásával ér
vényre juttatták a tervet Thököly hívei példaszerű
megbüntetésére és azután Magyarországon is kialakí
tani a politikai rendszert, hasonlóan a Cseh király
sághoz a Fehérhegyi (Bílá hora) csatavesztés után.
Ezek a körök igyekeztek meggyőzni a királyt a véres
repressziók elkerülhetetlenségéről. Ez valószínűleg
nem is volt nagyon nehéz, mert I. Lipót nem hitt a
többnyire protestáns magyar nemességnek és félt az
új felkeléstől.
1686. és 1687. év fordulóján a belpolitikai és nem
zetközi helyzet is kedvezőnek látszott a tervezett tör
vényszéki eljárás indítására. A császári seregek Buda
visszavétele után Magyarország terjedelmes részeit
felszabadították, Thököly felkelése véglegesen le volt
verve és vezetője már nem jelentett komolyabb ve
szélyt. Sőt. Nyugat-Európában keményen bírálták a
magyar felkelőket a törökkel való szövetségükért, ki
váltképpen Bécs ostroma alatt, amikor tulajdonkép
pen az egész keresztény civilizáció veszélyeztetését
elősegítették.2
A kialakuló bíróság fő személye gróf Antonio Caraffa tábornok lett. Származása, gondolkodási módja
és személyi tulajdonságai szinte előrendeltették e fel
adatra.3 1686 végén Eperjesen tartózkodott, ahol mint
a hadsereg főparancsnoka Északkelet-Magyarországon ellenőrizte az ellátást/' Több jelentésében értesí
tette a császárt arról, hogy egy nagy összeesküvés elő
készületeit fedezte fel. A fenyegető összeesküvést'sze
rinte Thököly hívei szervezték és a központja Eper
jes5. Jelentése szerint sikerült elfognia több Mun
kácsról írt, befolyásos eperjesi polgároknak címzett
levelet, amelyekből ezeknek Zrínyi Ilonával fenntar
tott kapcsolatairól értesült. Munkács közvetítésével az
eperjesi követek a Váradon tartózkodó Thökölyvel
felvették a kapcsolatot. Ezen állítólagos értesülé
sek alapján követelte a tábornok Eperjesen egy kü
lön törvényszék megalakulását, az új összeesküvés
kivizsgálása érdekében.
Lipót a javaslatot tanácsosaival tárgyalta meg és a
tábornokot a törvényszék összeállítására felhatalmaz
ta. A vizsgálatok alatt beleegyezett minden eszköz
felhasználásába, amellett pedig hangsúlyozta, hogy a
bírák a magyarországi és birodalmi törvényeket, va
lamint az amnesztiát is betartani kötelesek.
A vértörvényszék székhelyévé nem véletlenül Eper
jest jelölték ki. A császár és hívei szemében ez a vá
ros volt az ellenállás jelképe, a Thököly-szabadságharc és a magyarországi reformáció védőbástyája.6
Magában a városban 1686-ban olyan események tör
téntek, amelyeket az elkövetkező nagy tragédia elő
játékának tarthatunk.
Amikor 1685 szeptember 11-ikén az eperjesiek meg
adták magukat Schulz császári tábornoknak, a kapi
tuláció feltételei egyebek között a következőket is
biztosították: Thököly tisztiviselői kegyelmet kapnak;
a bíró és a tanácsosok hivatalban maradhatnak, a
vallás, templomok, iskolák és egyházi vagyon ügyei
ben a tábornok kötelezte magát az azelőtti állapot
betartására.7 A császári hatóságok pedig nem voltak
hajlandók ezeket a garanciákat betartani és már a
következő évben visszatértek az abszolút hatalom és
az erőszakos katolizáció gyakorlatához.
1686. áprilisban lebontatta Schulz a városi falak
nagy részét, annak ellenére, hogy a polgárok lefizet
tek 52 000 Ft sarcot.8 A kapituláció más pontjai sem
lettek betartva. Már februárban lemondásra kénysze
rítették Fleischhacker György evangélikus bírót9 és
áprilisban megparancsolta a Szepesi kamara az egész
városi tanács kicserélését10. Január elején úgyneve
zett Csáky-bizottság (Comissio Chakyana) érkezett a
városba, amely a felsőmagyarországi protestáns temp
lomok elkobzásával foglalkozott, és elvette a luteránusoktól a német és a magyar templomot (a szlovák
templomot már az előző évben elfoglalták a minori
ták) a híres Collegiummal együtt. Az evangélikusok
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és a kálvinisták számára kijelölt egy helyet a Felső
külvárosban, ahol az új közös templomot építhették
meg11. A polgárok elutasították a bizottság parancsát
és Has házában (mai Árok utcán) továbbra is tartot
tak istentiszteleteket. Zimmermann Zsigmond taná
csos akkor adakozást szervezett a collegiumi tanárok
megsegítésére. Neki és társainak 400 Ft-ot sikerült
összegyűjteni és ez a pénz nemsokára ürügyként szol
gált a készített törvényszéknek.
1687. február elején gróf Antonio Caraffa tábor
nok, mint a meghatalmazott királyi biztos, nekikez
dett a rendkívüli törvényszék szervezéséhez. A bírói
kar személyi összetétele a következő volt: Georg von
Wallis tábornok (elnök), Fischer Mihály szepesi ka
marai felügyelő, Martin von Görz az eperjesi hely
őrség parancsnoka, Jákob von Kinzig, Szentiványi
László (fővádló), Pelsőczy György, Szikszay Pál,
Thurcsány György, Medveczky Mátyás, Juliani Péter,
Horader Márton eprjesi polgárok és Matthias Bongrad auditor.12 Caraffa nem volt eredetileg a bírák kö
zött, de a kihallgatásokat és a törvényszék üléseit
úgyis ő maga vezette. A következő hónapokban kissé
változott a bírói kar összetétele. Áprilisban a várme
gye képviselői, Sztankay, Megyery és Kálmáncsai let
tek a bizottság tagjai.13 Később az elnök távozott és
helyébe maga Caraffa került. 14 A törvényszék szék
helye a városházán volt.
Nemsokára a törvényszék megkezdte működését és
Caraffa megint Lipóthoz fordult megfigyeléseivel. Je
lentette, hogy egy nagy összeesküvést leplezett le,
amely tulajdonképpen csak a régi ellenállás folyta
tása. Ennek legfőbb okát abban látta, hogy a kuru
cok szigorú büntetés helyett kegyelmet kaptak. Más
városokban is hasonló intézmények megszervezését
javasolta, hogy így országszerte lehessen elrettenteni
ö Felsége ellenségeit.15
Eperjesen folytatódtak ezalatt a letartóztatások és
kihallgatások. Ideiglenes tömlöcök16 tele voltak vád
lottakkal, nemcsak a városból, hanem az ország más
vármegyéiből is. A bírák mindenkit azzal vádoltak,
hogy a Munkácson tartózkodó Zrínyi Ilonával kap
csolatokat tartottak és új felkelést készítettek elő.
Koronatanúként szerepelt egy erkölcstelen markotányosnő, Üjhelyi Erzsébet (alias Vak Lizi, vagy Tábo
ri Erzsók), aki (Caraffa által megvesztegetve) több
gyanúsítottról állította, hogy Thökölynével való leve
lezését közvetítette. Kívüle néhány fogoly az ember
telen kínzások alatt más személyeket jelentett fel,
közülök elsősorban Weber Frigyes, aki nemcsak több
eperjesi polgárt, de a saját fivérét is megvádolta.17
Mivelhogy a letartóztatottak vádjaik beismerését
elutasították, többségüket kegyetlen kínzásoknak ve
tették alá. A kínzás módjait Rezik János részletesen
vázolja. Az embertelen fájdalmak hatására némelyek
áttértek a katolikus hitre, vagy az ismerőseiket fel
jelentették.
A fő (és egyetlen) bizonyíték azok a levelek vol
tak, amelyeket a vádlottak Munkácsra írtak. Caraffa
nem egyszer fenyegetett ugyan, hogy e levelek nála
vannak, de soha senkinek nem mutatta meg. Azon
kívül Munkács kapitulációja (1688. január 15-ikén)
után Radics András, az erőd parancsnoka és Absolon
Dániel, Thököly birtokainak gondnoka, kijelentették,
hogy a munkácsiak közül senki sem írt leveleket
Eperjesre és viszont. Ezen tények alapján Rezik
(és követői) úgy vélte, hogy azok a levelek csak Ca
raffa koholmánya voltak és tényleg nem is léteztek.
Dobay Zsigmond munkácsi naplójából azonban iga
zolódhat, hogy a vár védői elég sűrű kapcsolatokat
tartottak eperjesiekkel. 18 Sajnos, ezek a levelek máig
nem maradtak fenn és így a tartalmukat sem is
merjük.
Annak ellenére, hogy a vádlottak az állítólagos bű
neiket nem ismerték be, a kínzással kikényszerített
vallomásaikat többnyire visszavonták és az egész vád
valóban csak egy megbízhatatlan személy hamis ta

núvallomásán alapult. A törvényszék ítéletei rendkí
vül kegyetlenek voltak. Máig csak egy, — az első —
ítélet maradt fenn,19 de a következők biztosan nem is
nagyon különböztek tőle. Ez okmány szerint az elítél
tek „az összeesküvés előkészítésével —, Ő Isteni Ki
rályi Felsége iránti kötelességeik beváltatlanságával
—, hazaárulásukkal — és hűtlenségükkel hűségeskűjük megszegését elismerték, mivelhogy Thökölyvel
összekapcsolódtak és a törököket a tatárokkal segít
ségül hívták.” Ennél fogva a törvényszéki bizottság
döntése szerint elítéltettek „minden ingó és ingatlan
javaik elkobzására és további büntetésre, amelyek
egyebek számára figyelmeztető példaként fog szol
gálni: legelőbb a jobb kezüket levágják, továbbá
karddal a fejüket és azután a testüket négy részre
szétvágják, amelyeket Eperjes előtt az országutak
mellett különböző világtájakra függesztik fel és a fe
jeiket város előtt lévő négy karóra húzzák”.20
Az első nyilvános kivégzésre 1687. március 5-én ke
rült sor. Ezután az eperjesi polgárok még négyszer
lettek véres színjáték tanúi: 1687. március 22-én, áp
rilis 22-én, május 16-án és szeptember 12-én. A vér
pad a város főterén, a Collegium mellett állott, azon
a helyen, ahol később Szűz Mária szobrát építették
fel. A megcsonkítottak testrészeit a Felső kapu előtt
felfüggesztették.21
Az eperjesi vértörvényszék halálra elítélt és le is
fejeztetett huszonnégy felvidéki nemest és polgárt.
Voltak közöttük híres kurucok, Thököly benső bará
tai, de úgyszintén nem igen ismert, sőt egész isme
retlen személyek is. Az eddigi ismereteink alapján
megállapíthatjuk, hogy a tragikus 1687. év folyamán
az eperjesi téren elvéreztek:
Keczerlipóczi és pekláni Keczer András — a leg
gazdagabb és legtiszteltebb sárosvármegyei nemesek
egyike. Evangélikus vallású, 1659. és 1662. években
országgyűlési követ.22
Zimmermann Zsigmond — előbbinek a veje, eper
jesi polgár, nagykereskedő23 tanácsos, a német evan
gélikus gyülekezet tisztviselője, a Collegium kurátora.
Thököly Imre volt iskolatársa és híve, 1683. január
ban mint eperjesi követ részt vett a felkelők kassai
országgyűlésen (Baranyai Ferenccel és Medvecky Sa
muval együtt).24 Baráti kapcsolatokat tartott fenn
Zrínyi Ilonával. Abban a reményben, hogy megment
heti az életét, áttért a katolikus vallásra.
Baranyai Ferenc — evangélikus, eperjesi polgár,
jogász és városi tanács tagja. Rauscher Gáspár — lu
theránus, eperjesi kereskedő és Zimmermann barátja.
Mind a négyet március 5-én kivégezték.
Keczer Gábor — nemes, evangélikus, Keczer And
rás fia. Sárossy Márton — nemes (Nagysárosdról),
Keczer András veje. Apja, Sárossy Sebestyén, akkor
mint kuruc tiszt Munkács várát védte.
Fleischhacker György — eperjesi polgár, evangé
likus, kereskedő és városi bíró (1683—1686).25 A város
ostroma alatt a katonai parncsnokkal együtt vezette
a védelmet. Schönleben György — eperjesi polgár és
tanácsos, mint buzgó evangélikus és tisztelt ember
1682. évben Bécsben képviselte az eperjesi lutheránu
sok érdekeit.26 Medvecky Samu — eperjesi polgár,
evangélikus, jogász és tanácsos. Ezt az öt személyt
március 22-én kivégezték. Jobban bántak velük, mint
az előbbiekkel, csak lefejezték őket és testüket elte
metni engedték.27
Nagyidai Székely András — abaújmegyei nemes,
kálvinista, volt kuruc tiszt. A vizsgálat alatt áttért a
katolikus hitre. Palásti és koszihóci Pallásty Gábor —
nyitramegyei nemes, evangélikus, kuruc tiszt. A sza
badságharc leverése után császári seregben harcolt és
Buda visszafoglalásán is részt vett. Azzal vádolták,
hogy Zrínyi Ilonának rezet és ezüstöt szállított Besz
tercebányáról (Radvánszky-, Bezzegh- és Rothtól).28
Berták János — nemes, ismeretlen. Kovács György
— ismeretlen.

Radványi Radvánszky György — dúsgazdag nemes
Zólyom vármegyéből, buzgó evangélikus, Thököly fel
keléséhez nem csatlakozott. Börtönben halt meg, a
kínzások következtében. Székelyt, Pallásthyt, Bertókot meg Kovácsot április 22-én kivégezték. Azon a
napon Radvánszky holttestét is felnégyelték és fel
függesztették.
Féja Dávid — turócmegyei nemesi családból szár
mazott, evangélikus vallású, a felkelés alatt kassai
bíró. Szintén kihallgatás alatt halt meg. A holttestét
Kassára elszállították, ahol Radvánszkyéhoz hasonló
módon bántak vele (április 16-án). Feldmayer Simon
— alezredes, brandenburgi származású (Küstrin)29
evangélikus, a szabadságharc idején Eperjes parancs
noka. A harcok leverése után császári hadseregben
szolgált és részt vett Buda felszabadításában. A bör
tönben öngyilkosságot követett el. Testét a kínpadra
húzták, szétvágták és felnégyelték (május 5-én).30
Hajniki Bezzegh György — Zólyom megyei nemes,
evangélikus, 1681-ben Zólyom vármegye alispánja, ké
sőbb a Szepesi kamara tisztviselője.
Weber Frigyes — eperjesi polgár, evangélikus, vá
rosi jegyző. Apja eperjesi bíró, felsőmagyarországi ki
rályi főgyógyszerész és híres író volt. Kihallgatása
folyamán sok ártatlan személy vádolt meg.31
Weber Dániel — utóbbinak a fivére. Ezt a három
elítéltet május 16-án lefejeztették. Közülük csak Bez
zegh holttestét négyelték fel.
Rozsnyói Fazekas — ismeretlen; Egy ismeretlen
református lelkész; Lányi Samu — kassai polgár, re
formátus, mészáros. A szegény mészárost vásárkor
tartóztatták le és vizsgálat nélkül kivégezték. Utolsó
három fogoly szeptember 12-én vesztette életét.
A vértörvényszék egyéb áldozatainak nevei isme
retlenek.32 Néhány vádlottnak még a törvényszék
működése folyamán sikerült felmentést kapni. Ottlyk
György kuruc ezredes császári kegyelmet kapott,
Guth Zsigmond eperjesi tanácsost, Róth János Zó
lyom megyei nemest és Radvánszky Jánost (Rad
vánszky György fiát) a bírák elbocsátották.
Az eperjesi vér törvényszékről szóló hírek gyorsan
terjedtek és az egész országban nagy felháborodást
okoztak. Nemcsak a letartóztatottak rokonai, hanem
sok jelentős nemes és a királyság főemberei tiltakoz
tak a véres tábornok bűncselekménye ellen. Az eper
jesi törvényszék kegyetlen ítéletei már valóban okoz
hattak egy új felkelést. Lipót ezt jól tudta és azért
1687 ősszel leállította a működését. Véglegesen azon
ban csak az 1687. évi pozsonyi országgyűlés tett pon
tot utána. Ezen az országgyűlésen részt vett néhány
vértörvényszéki bíró (Megyery Gábor, Medveczky
Mátyás) és elengedett fogoly (Ottlyk György, Róth
János). A követek többsége már a megyéikből pontos
információkkal rendelkezett. Az alsó- és felsőtábla
Lipóttól a vértörvényszék feloszlatását, a letartóztatotak szabadonbocsátását és a kivégzettek örökösei
kárpótlását követelte.33 Az országgyűlés V.-ik tör
vénycikke kegyelmet adott a törvényszék még léte
ző foglyainak, a VI.-ik a törvényszék felszámolását
erősítette meg és a Vll.-ik az elkobzot javakat az el
ítéltek gyermekeinek és özvegyeinek visszaadni pa
rancsolta.34
Az eperjesi vértörvényszéket messzemenő országos
jelentőségű eseménynek kell tekinteni. Előkészítésé
ben, lefolyásában, és eredményeiben különböző erők
és személyiségek játszottak kisebb-nagyobb szerepet.
Ezért az egész ügyet több szempontból lehet érté
kelni.
Politikai szempontból elsősorban a Thököly-szabadságharc résztvevőinek példa néküli kegyetlenséggel
végrehajtott megbüntetése tűnik fel. Mivelhogy a ku
rucok már 1685-ben királyi kegyelmet kaptak, a bí
ráknak egy új képzelt összeesküvést kellett kieszelni.
Egyébként maga a fővádló, Szentiványi László egy
okmányban bevallotta, hogy a törvényszék nemcsak
a jelen „rebelióért”, hanem minden előző felkelésért

akart büntetni.35 Az a tény, hogy a kivégzettek több
ségben nemesek voltak, bizonyítja az egész ügy ma
gyar rendek elleni irányítását. I. Lipót a nagyobbrészt
protestáns és öntudatos nemességnek és polgárságnak
tudtára akarta adni, hogy a király az ország egyetlen
és korlátlan ura, aki az abszolút hatalma mellett
semmilyen régi kiváltságokat és törvényeket betarta
ni nem hajlandó. Egyaránt akarta megijeszteni a
rendeket a pozsonyi országgyűlés előtt, amelytől
nemcsak a nyolcéves fia megkoronázását, hanem a
magyar korona Habsburg-házi öröklésének az elisme
rését és II. Endre Aranybullájának 31.-ik cikkelye
(Jus resistendi) érvénytelenítését várta.
A politikaival szoros összefüggésben áll a vértör
vényszék ellenreformációs szerepe is. Minden kivég
zett ugyanis protestáns volt, többsége ágostai és né
hány helvét hitvallású. A börtönben folyamatosan
jelen volt Perizhof Ignác jezsuita pap (eperjesi római
katolikus plébános),3 aki mindenáron igyekezett a
vádlottak konverzióját elérni. Embertelen kínzások,
nyers, gyalázatos ítéletek — ezzel akarta a bécsi ud
var megtörni és megijeszteni az önérzetes, ellenálásra hajló protestáns nemeseket és polgárokat. A ki
végzettek nagyobb része azonban el nem árulta a
vallását, a vádakat elutasította és halála előtt is val
lotta ártatlanságát. Végre Caraffának is be kellett
engednie a tömlöcbe a magyar (Lipóczy János), né
met (Gnendelius Mihály) és szlovák (Andricius Já
nos) evangélikus lelkészt.
Az udvar és főleg a királyi kincstár számára az
egész ügy gazdasági szempontból is érdekes volt. Már
1687 kezdetén írt Caraffa Lipótnak, hogy a törvény
széket követő konfiskálások gazdagíthatnák az üres
kincstárt.37 Nem véletlenül, mert a vádlottak nagy
része a nagyon gazdag emberek közé tartozott.38 A
fennmaradt ítélet szövege is „az ingó és ingatlan ja
vak” elkobzásáról beszél. A Szepesi Kamara kezelé
sébe a kivégzettek birtokai, kastélyai, polgári házai,

szőllőkertjei és más javai kerültek. Például, csak
Keczer András elkobzott sárosmegyei birtokai elértek
45 777 forintnyi értéket.39 Az is érdekes, hogy a konfiskált vagyont nem egy esetben maguk a bírák
nyerték el (mindenekelőtt Szentiványi és Thurcsány)/'0 A Pozsonyi országgyűlés megparancsolta
ugyan az elkobzott javak visszaadását, de azok való
jában csak nagyon lassan tértek vissza törvényes tu
lajdonosaihoz.
Befejezésül még röviden válaszolni kell a kérdésre,
ki volt felelős a huszonnégy ember szörnyű halálá
ért? A régebbi szerzők minden felelősséget Caraffára
szokták hárítani. Igaz, hogy ő volt a törvényszék
megszervezője, maga készítette a vádiratokat, vezet
te a kihallgatásokat és még soká a megszüntetése
után védte tevékenységének helyességét Caraffa
azonban nem önszántából cselekedett. Ő maga való
ban csak Strattmann gróf, Kinsky gróf, Dietrichstein
herceg és más magyarellenes, harcos katolikus bécsi
udvari tisztviselők érdekeit képviselte. Ahogy a fen
tebb írottakból is kitűnik, a felelősség nagy része a
királyé volt. Hiszen I. Lipót, noha jól értesült az
eperjesi eseményekről (panaszkodtak nála a foglyok
rokonai és maga Caraffa valószínűleg mindent jelen
tett neki), csak akkor állította le a vértörvényszéket,
amikor már az országgyűlésen saját céljait elérte.
Az 1687. évi eperjesi vértörvényszék véres betűkkel
íródott be Magyarország történetébe. Egyházunk sor
sában ez az esemény tragikus és hősies egyaránt. No
ha nemrégen már háromszáz év is elmúlt azóta, a
hagyománya ma is élő. Mint egy végtelen hősiesség
példája, amit akkori magyar, német és szlovák evan
gélikusok a közös hitük és hazájuk védelmében fel
mutattak. Ezzel is bizonyították, hogy a Kárpátok
alatt tudnak együtt nemcsak élni, hanem halni is.
Dr. Kónya Péter
egyetemi adjunktus
Eperjes
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Közli: Dr. Mányoki János

Harminc éve halt meg dr. Bruekner Győző
Dr. Bruekner Győző 1877. július 27-én Felsőlövőn
született. A gimnáziumot szülőhelyén, majd Késmár
kon és Sopronban, egyetemi tanulmányait Budapesten,
Strassbourgban és Párizsban végezte. 1902-től Eper
jesen, 1903-tól Iglón volt gimnáziumi tanár. 1914-ben
a kolozsvári egyetemen szerez egyetemi m.tanári ké
pesítést, 1920-tól 1948-ig a miskolci evangélikus jog
akadémia professzora, 1923-tól több, mint 20 éven
keresztül dékánja. 1926-ban a debreceni Tisza István
tudományegyetem magántanárává habilitálja. 1926ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező tag
jává választja. Akadémiai tagságától 1949-ben foszt
ják meg és csak 1989-ben kapja vissza. Ezt már nem
érhette meg, mert Budapesten 1962. április 6-án el
hunyt.
Dr. Bruekner Győző érdeklődése elsősorban a tör
ténelem, valamint a jogtörténet felé fordult, azonban
az evangélikus egyházjog intenzív tudományos mű
velése révén is hervadhatatlan érdemeket szerzett.
Világító torony és útmutató volt, aki maga körül
sokfelé szórta a fényt. Igazi tudós alkat volt, aki fá
radságot nem kímélve, folyton írt és oktatott. Nevét
az utókor is tisztelettel és hálával emlegeti, hisz tör
téneti kutatásai teszik lehetővé, hogy az utókor kéz
bevehessen olyan alapvető munkákat, mint. pl. „A
reformáció és ellenreformáció története a Szepességben.”
A róla szóló megemlékezés kapcsán elssőorban egy
házjogi munkásságának rövid ismertetésével, ezt kö
vetően pedig egyházjogi tudományos pedagógiai
munkásságával szeretnék foglalkozni.1
Dr. Bruekner Győző érdeklődése elsősorban az
evangélikus egyházjog felé fordult és tárgy választá
sával a feldolgozott kérdéseket sub spécié aeternitatis, az időtlen elvek és megállapítások távlatába he
lyezte. Munkái így aktualitásukat meg tudták őrizni
és egy-egy kérdés sokoldalú megvilágításával, ada
tainak megbízhatóságával és pontosságával alapvető
jelentőségű maradt idők múlásával is.
Az 1614. évi szepesváraljai zsinatról és kánonairól
írt tanulmány, — amely egyben dr. Bruekner Győző
első egyházjogi munkája, — elsőnek dolgozza fel a
zsinat történetét a szepeshelyi és iglói levéltárakban
folytatott beható kutatások alapján. Megállapítja,
hogy a volt tiszai evangélikus egyházkerület magva
tulajdonképpen 1614-ben Szepes vár alján született
meg.
i) Az 1614. évi szepesváraljai ev. zsinat és kánonjai.
Nyíregyháza, 1914.
Az 1530 évi augsburgi birodalmi gyűlés. A Confessio
Augustana és magyarországi variánsai. Miskolc, 1930.
— Emlékkönyv az Ágostai Hitvallás négyszázados év
fordulója ünnepére. (Német nyelven Leipzigben jelent
meg.)
Felsőmagyarországi ág. hitv. ev. egyházközségeinek
elszakítása és a szlovenszkói ág. hitv. ev. egyház al
kotmánya. U.ott.
Az Ágostai Hitvallás világot formáló ereje. Budapest,
1930.
A magyarhoni ev. egyház egyházkerületeinek beosztá
sa történelmi és egyházjogi megvilágításban. Miskolc,
1937.
A magyarhoni ev. egyházjog fejlődésének legújabb ve
zérelvei az 1934—37 évi egyházi törvényekben. Buda
pest 1941. Notter Antal Emlékkönyv. (Németnyelvű
különlenyomata is megjelent).
A lelkészi becsületszék és Spruchkollegium az evang.
egyházjog tükrében. Miskolc, 1942.

A Confessio Augustanáról és magyarországi varián
sairól írt hosszabb tanulmányban dr. Bruekner Győző
kiemeli, hogy ez a hitvallás az új egyház meggyőző
erejű, klasszikus tömörségű kánonjai révén zsinórmértékké vált, egybeforrasztotta az egy hiten levőket
és kifelé közös védőpajzs gyanánt szolgált.
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A Confessio Augustana ennek ellenére ökumenikus
szellemű irat, amely a keresztyén szempontból érvé
nyes igazságok foglalata és nem áll útjában a ke
resztyén egységgondolatnak.
Hogy mennyire a jövőbe tekintő volt ez a megál
lapítás, mi sem bizonyítja jobban, mint a Vatikán
megváltozott álláspontja.
A felsőmagyarországi ev. egyházközségek is hamar
ráeszméltek arra, hogy mennyire fontos hitbeli dol
gaik egységes rendezése. Először a felsőmagyarországi 5 szabad királyi város (Eperjes, Bártfa, Kisszeben,
Kassa és Lőcse) alkotta meg a Confessio Pentapolitana néven hitvallását, majd ezt követően az alsóma
gyarországi hét bányaváros (Körmöcbánya, Selmec
bánya, Besztercebánya, Libertbánya, Baka-, Béla- és
Újbánya) a Confessio Heptapolitanát, végül a 24.
szepesi város fraternitása a Confessio Scepusianát.
Az Ágostai Hitvallás négy évszázados ünnepére ki
adott emlékkönyv másik érdekes tanulmánya a szlo
venszkói evangélikus egyház alkotmányával foglalko
zik.
A felsőmagyarországi evangélikus egyházközségek
elszakadásával kapcsolatban megismertet a trencsénteplici zsinattal, nemkülönben a somorjai és komá
romi independens egyházközségek törekvéseivel.
Az Egyházi Alkotmány felfüggesztésével az egyház
jogi helyzete meggyengült, mert az egyesületek jogi
helyzetét foglalta el, melyet csak szabályrendelet biz
tosított. Az egyetemes püspökség intézményének az
ismertetése kapcsán megállapítja, hogy a szlovenszkói
evangélikus egyetemes egyház alkotmányának erős
ségét az egyháztanácsi rendszer bevezetése adta meg,
úgyszintén a választójog kiterjesztése, a lélekszám
szerinti képviselet, valamint a közigazgatási és bírói
hatáskör szétválasztása. Bár sok eredeti gondolat nem
található az alkotmányban, mégis figyelemreméltó
alkotásnak tekinthetjük.
Az egyházkerületek beosztásáról írt, ma is aktuá
lisnak tekinthető tanulmányban a területi beosztás
nál figyelembeveendő szempontok történelmi, egy
házvédelmi, közjogi, nemzetközi jogi, takarékossági
és végül egyházjogi érvek alapos megvilágítása után
arra a végső következtetésre jut, hogy a „rendszeres
és következetes egyházvédelem egyenesen kisebb egy
házi közigazgatási területeket követel meg.” Az olyan
egyházkerület kialakítását tartja megfelelőnek, ahol
a hívek lélekszáma 80 ezer körül mozog.
A Notter Antal emlékkönyben megjelent tanul
mány az 1934—37. évi egyházi törvényekben meg
nyilvánuló vezérelveket elemzi és a zsinati jogalko
tás végső célját az egyházvédelmi szempontok bizto
sításában látja. Üdvözli az egyházi önkormányzat fo
kozott kiépítését a magasabbfokú egyházi autonóm
testületeknél, úgyszintén szerencsésnek ítéli az egyhá
zi törvénykezés reformját is. Az egyházi törvényke
zés és közigazgatás merev szétválasztását nem tar
totta volna helyénvalónak, arra tekintettel, hogy az
egyházi bíróságok elé kerülő ügyek zömmel közigaz
gatási jellegűek.
A lelkészi becsületszék és Spruchkollégium az
evangélikus egyházjog tükrében c. nagyobb tanul
mányt a Magyar Jogász Szövetség Egyházjogi Szak
osztályának 1943. évi ülésén mutatta be. Részletesen
ismertette a lelkészi becsületszék mellett és ellene
felhozható érveket. Végső soron dr. Vladár Gábor
álláspontjával egyezően a becsületszék felállításában
az egyházi rendi bíráskodás veszélyeit vélte felfedez
ni. A folyóiratokban megjelent számos egyház
jogi cikk közül a svéd kyrkomötetről és a zsinatok
ról szóló tanulmányok érdemelnek figyelmet.
Megemlékezésünk nem lenne teljes, ha nem hang
súlyoznánk ki azt az egyedülálló munkát, amelyet

dr. Bruckner Győző az egyházjog korszerű oktatása
érdekében kifejtett. 1924—25. tanévben elindítja az
egyházjogi szemináriumot, amely különösen 1936-tól
kezdve nyer egyre fokozódó lendületet, amikor is a
korábbi német munkamódszerről az angol vitarend
szer gyümölcsözőbb munkamódjára tér át a szeminá
rium. Ettől kezdve a szimbolikus „biharországi”, il
letve „sajóvölgyi” evangélikus egyház keretei között
folyt a szemináriumi munka.
Bruckner Győző mesterien értett hozzá, hogy az
aktuális problémákat meglássa és a hallgatók érdek
lődését felkeltse az egyházjogi kérdések iránt és ar
ra ösztönözze őket, hogy a szeminárium munkájába
bekapcsolódva, nemcsak alkalmi felszólalásokkal, ha
nem nagyobb terjedelmű önálló, később nyomtatás
ban is megjelentetett tanulmányokkal vegyenek részt.
Az 1934—37. évi zsinat határozatának megfelelően a
miskolci egyházjogi szeminárium az evangélikus egy
házjog legfőbb műhelyévé vált, amelynek üléseire —
ezt túlzás nélkül elmondhatom — Miskolc város köz
véleménye is felfigyelt.
A tudományos igénnyel felépített viták igen al
kalmasak voltak arra, hogy a jogászifjúság a közszerepléshez és szónoklathoz hozzászokjék. A szemi
náriumok szervezése körül dr. Novák István kiváló
munkatársa szerzett kimagasló érdemeket. Ha a sze
mináriumban bemutatott és általa készített „törvényjavaslatok” közül csak egyet, mégpedig az egyház
szociális munkájáról szólót emelem is ki, ez fokmé
rője annak a mély szociális szellemnek és magasfokú
jogi képzettségnek, melyet az ősi jogakadémia képvi
selt. Túlzás nélkül állapíthatjuk meg az itt folyó
munka egészen kivételesen igényes voltát.
A tudományos tevékenység betetőzéseként számta
lan tudományos munka jelent meg. Dr. Bruckner
Győző útnak indította az Egyházjogi Szeminárium
Kiadványainak sorozatát, melyet a Szemináriumi Ér
tekezések Tára és a Miskolci Jogászélet Könyvtára
követett, ahol több mint negyedszáz nagyobb lélekzetű egyházjogi munka jelent meg a Miskolci Jogász
életben megjelent számtalan cikk mellett.
Dr. Bruckner Győző kiváló pedagógiai képességét
mutatja, hogy tudományos utánpótlást tudott nevel
ni, tanítványai közül ketten is egyetemi magántanári
képesítést szereztek.
Dr. Bruckner Győző az egyházi közéletből is ala
posan kivette részét. Az 1934—37. évi novelláris zsi
nat egyik jegyzője, az alkotmány- és jogügyi és egyéb
bizottságok tagja, 1938-tól kezdve pedig a miskolci
evangélikus egyházközség felügyelője csaknem egy
évtizeden keresztül. Az egyházi közéletben elfoglalt
vezető szerepe szerencsésen járult hozzá ahhoz, hogy
az egyházjogot a gyakorlati élet követelményeivel
összhangban művelhesse.
Emlékét a Miskolci Öregjogászok Baráti Köre által
1991. szeptemberében a volt jogakadémia épületén
leleplezett emléktábla mellett tanítványainak széles
köre őrzi. Bruckner Győző tiszteletreméltó alakja esz
mévé finomult, azoknak az eszméknek a szimbólu
mává, melyeket az ősi eperjesi kollégium alapítói
abban foglaltak össze, hogy legyen az alma mater a
mindenható Isten tiszteletének temploma, a tudomá
nyok igaz universitása és a hazaszeretet bevehetetlen
fellegvára. Amíg élt, világítótoronyként ezt a hármas

elkötelezettséget sugározta. Ha tanítványaiért lelke
sedő nemes szíve meg is szűnt dobogni, emléke ki
törölhetetlenül belevésődött tanítványai leikébe, akik
ben tovább él, hisz szívét, lelkét közöttük szétosz
totta.
Dr. Boleratzky Lóránd
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vezérelvei az 1934—37. évi egyházi törvényekben. Bu
dapest, 1941.
34. ) Magyar alkotmány és jogtörténelem. Előadások 1935,
1939.
35. ) A késmárki céhek jogtörténeti jelentősége. Miskolc,
1941.
36. ) Az 1948: XXtc. és annak végrehajtása kézirat. III.
37. ) Ballagi Aladár emlékezete. Kézirat.
38. ) A tiszai evang. egyházkerület miskolci jogakadémiá
jának múltja és kultúrmunkássága c. monográfia
(jelenleg kiadás alatt.)

Fél évszázad a Fasortól a Fasorig
1942. június—1992. június
1992. jún. 6-a egy ötvenéves érett
ségi találkozó napja volt, ékes bizo
nyítékaként annak az egyedülállóan
sajátos és különleges, szinte transz
cendentális, érzékeken felüli léte
zésnek, amelynek fenntartásához

szükséges energia egyedül csak a
FASORI SZELLEM erőforrásával
generálható.
ötvenéves érettségi találkozó van
számtalan, évről-évre megismétlődően. Az 1992. június 6-i fél évszá

zad utáni „randevú” különlegessége
azonban rendkívüliségében is „unicum”, hiszen egy csaknem fél év
százados csipkerózsika-álomból új
jáéledt oktatási intézmény elpusztíthatatlanságának és életfolytonossá253

gánk a bizonyságtételét igazolja.
Természetesen, hogy egy ilyen
folytonosság valóság legyen, ehhez
mind az átadó, mind a befogadó
közeg különleges képességű egyedei
szükségesek. Ez pedig csodás módon
ennek az Osztálynak a részére és
esetében biztosított volt: rendkívüli
képességű tanárok és kiváló felfogó
képességgel és tudásszomjjal ren
delkező diákok találkozása!
És ez a mostani 50 éves találko
zó?
Mintha nem is múlt volna el köz
ben fél évszázad, mintha az érett
ségi csak „tegnap” lett volna!
Kétségkívül, a 60 érettségiző di
ákseregnek szinte a fele a II. világ
háború áldozatává vált és az élet
ben maradottak fele is a világ min
den táján Brazíliától Ausztráliáig
szétszóródott.
És íme a csoda: a „szervezőbi
zottság”, MARGITAY GEDEON,
NAGY PÉTER és BENDES ALA
DÁR hívó szavára az élők színia
teljes létszámban visszataláltak Al
ma Materük, a szeretve dédelgetett
Budapesti Evangélikus Gimnázium,
alias FASOR falai közé, ahol ha
könnyes szemmel is, egymásra bo
rulva, alig érezve az 50 éves „isko
lai szünet”-et találták meg azonnal
az 1942 óta csupán alvó lelki össze
tartozás örömteli boldogságát.
Különös sajátsága is volt ennek
a találkozónak: a Gimnázium igaz
gatójaként ugyanaz az egykori VII.
osztályos diák köszönthette az ün neplőket és hozzátartozóikat, aki
annak idején búcsúztatta a ballagó
diákokat: Dr. GYAPAY GÁBOR a
neves történész.
Csodálatos volt ez a találkozó a
nagyhírű építész, műegyetemi pro
fesszor PETZ SAMU tervezte fasori
evangélikus templomban és a vele
összeépült komplexumot képező is
kolaépületben.

A templomban az 178.9. évi fran
cia forradalom 100 éves évforduló
ján 1889-ben rendezett Párizsi Vi
lágkiállításon díjat nyert „Napke
leti bölcsek” c. ragyogó olajfest
mény előtt, amelyet a lutheránus
BENCZÚR GYULA alkotott, nyúj
tott örökemlékű zenei élvezetet sze
retett és tisztelt egykori tanárunk
PESKÖ ZOLTÁN repertoárjából és
saját szerzeményéből összeállított
orgonahangverseny, amelyben nagy
nevű fia PESKÓ GYÖRGY orgonaművész, gimnáziumunknak úgyszin
tén tanára részesítette az ünneplő
ket.
A megtisztelő oltári szolgálatot az
ünneplő osztály egykori diákja, ME
ZŐSI GYÖRGY, a csepeli evangéli
kus gyülekezet lelkipásztora látta el
igaz örömünkre.
Az ünnepi beszédeket BENDES
ALADÁR, MARGITAY GEDEON,
Dr. GYAPAY GÁBOR és Dr. VI
TÁLIS GYÖRGY a Fasori öregdiá
kok Baráti Köre főtitkára mondot
ták, az ünnepi ülésen NAGY PÉ
TER elnökölt.
Külön boldogság volt a még élő
három szeretve tisztelt tanárunk je
lenléte is: ENDRÖDI FRIGYES. Dr.
SÁRKÁNY SÁNDOR, és Dr. LEVIUS ERNŐ meleg hangon emlé
keztek vissza az egykori és ma is
töretlenül élő kapcsolatunkra.
Ünnepi programunk fénypontja a
világhírű, Kanadában élő zongoraművész osztálytársunk REINER KÁ
ROLY zongorajátéka volt, aki Bee
thoven Patetikus Szonátájának az
előadásával örvendeztetett meg ben
nünket.
Díszünnepségünk
befejezéseként
közösen a Himnuszt énekeltük el
PESKÖ GYÖRGY zongorakíséreté
vel.
A hivatalos ünnepség záró aktusa
is felejthetetlen élményt biztosított
az ünneplőknek: 50 év után ismét

ÉVFORDULÓ NAPTÁR — 1993
1193. szül. Albertus Magnus
1493. szül. Grynaeus Simon
1543. mh. Brandenburgi György, Hans Holbein, Gálszécsi
István, mj. Honterus: Reformatio ecclesiae Coronensis c. műve (Luther értékelő levele kelt IX. 1.)
1793. Bakonyszombathelyi templom
1843. Ecsenyi templom, Porrogszentkirályi templom, Ne
mesleányfalui templom.
1943. Révfülöpi templom (Szeghalmi Bálint), Mátyásfalvi
templom, Rákoskeresztúri új templom.
*

Január

4. 1643. szül. Isaak Newton
11. 1743. Dobsinai Egyesség
Február

8.
15.
17.
18.

mh. Pilarik István 1693.
mh. Doleschall Sándor Ede 1893.
Heltai Gáspár wittenbergi immatr. 1543.
Martinovics és Hajnóczy Nyílt Levele Ferenc cs.hoz
1793.
Március

2. mh. Girolamo Frescobaldi 1643.
5. mh. H. Taine francia történész 1893.
18. mh. Czwittinger Dávid 1743.
Május

1. sz. Buchholtz György szepesi lp. és rektor 1643.
14. I. Lipót kiadja a Resolutio Alvincziana-t 1693.
17. Országgyűlési törvényjavaslat a szabad vallásgyakor
lásról, 1893.
18. Kossuth az országgyűlésen, 1843.
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végig „ballagták” Alma Materün
ket Dr. GYAPAY GÁBOR igazgató
vezetésével és meghatódottan érzé
kelték azt a határtalan jóságot és
önzetlen szeretetet, amely annak a
sok értékes adománynak és aján
déknak az inkarnációjában tárult
elénk, amelyeket világintézmények
és jómódú egykori osztály- és isko
latársaink juttattak Iskolánknak,
így a Johanniták, a Máltai Lovag
rend, Sir Peter ABELES, BARTÓK
PÉTER (Bartók Béla ifjabb fia),
Prof. Julián L. AMBRUS ismert,
USA-ban élő rákkutató és sokan
mások.
Különös és meghitt hangulatot je
lentett az ünneplőknek, hogy a fe
hér asztal melletti kötetlen együttlétet is Iskolánkban élvezhették a
ma is ifjú „öregdiákok”. Valóban,
késő estébe hajlóan igaz örömteli
boldogságban emlékezhettünk min
den szépre és maradandóra és a
legkisebb túlzást is elkerülve, való
ban úgy éreztük mindnyájan ma
gunkat, mintha az a fél évszázad
nem is telt volna közben el, mint
ha csak tegnap mentünk volna ha
za tanítás után az iskolából és ma
ismét bejöttünk további foglalkozás
ra!
Igen, ilyen sajátosan különleges
volt ez az 50 éves találkozó és azt
kérjük őszinte alázattal Istenünktől,
hogy még sok hasonlóban részesül
hessünk életünkben.
Ezzel a kérő óhajjal tértünk vé
gezetül otthonunkba, egymásnak hű
séget fogadva:
„Elhagyjuk e szent helyet
Alma Mater ég veled!
De noha nagy az örömünk,
Hogy mi már innen elmegyünk,
Hű szívünkben megmarad
Szent szavad!”
Bendes Aladár

24. mh. N. Kopernikus, 1543.
31. Eperjesi ev. istentiszteletek betiltása, 1693.
Június

5. sz. Becht Rezső soproni író, 1893.
7. mh. Fr. Hölderin, 1843.
7-10. Zsinat 5. ülésszaka, új kér. beosztás, 1893.
18. Budapesti munkásgyűlés az egyház és állam szétvá
lasztásáról, 1893.
29. sz. Edvi Illés Pál dömölki lp. és író, 1793.
Július

2.
6.
29.
31.

mh. Teutsch György szász pk., 1893.
mh. Maupassant, 1893.
sz. Ján Kollár, 1793.
Bajcsy Zs. Endre memoranduma Kállayhoz a hábo
rúból való kilépésről, 1943.
Augusztus

10. sz. Bereczky Albert ref. pk., 1893.
20. sz. Wimmer G. Ágost lp„ 1793.
Október

23. sz. Turóczy Zoltán püspök, 1893.
November

6. mh. Csajkovszki, 1893.
16. I. Rákóczi György szövetsége Torstens svéd hadve
zérrel, 1643.
25. mh. Nádasdy I. Frenc, 1643.
30. mh. Horváth Sámuel tótkomlósi főesperes, író, 1793.
December

4. sz. Ferjencsik Sámuel gömöri esperes, meteorológus
és pomológus, 1793.

Ökumenikus keresztény iskola Máriaremetén
A Máriaremete-Hidegkúti öku
menikus Iskolaszék elnevezésű
egyesületbe tömörült szülők több
mint egy éves igyekezetének
eredményeként a Bp. II. kerületi
Tanács 1990. augusztus elsejével
megalapította a Máriaremete-Hi
degkúti ökumenikus Általános
Iskolát. A folyamatot az indította
el, hogy a környék két iskolájá
nak egyikében a pedagógusok kis
többséggel ugyan, de újabb 5 év
re megerősítették tisztségében a
régi kommunista igazgatót. Egy
új iskola alapításának gondolatát
az tette reálissá, hogy mivel az
erősen fejlődő, népesedő kerület
rész iskolafejlesztésével évek óta
nem törődtek, általánosan elis
mert tény volt, hogy a környék
ről hiányzik egy harmadik iskola.
A kezdeményező szülők — csak
nem kizárólag hívő katolikusok
— úgy gondolták, hogy mint adó
fizető polgároknak, és mint nem
elhanyagolható kisebbségnek jo
guk van saját elképzelésük, vi
lágnézetük szerint nevelő állami
fenntartású (tehát elvileg ingye
nes) iskolába járatni gyerekeiket,
ha erre mód van.
Nagy többségű szavazással úgy
döntöttek, hogy az iskola ökume
nikus keresztény legyen abból a
meggyőződésből kiindulva, hogy
biztosan van annyi közös az egyes
keresztény felekezetekben, ami
elegendő egy iskola saját jelleg
zetes arculatának kialakítására.
Világos volt, hogy egy ökumeni
kus szemléletű intézmény felállí
tása jelentős többletmunkát és
többletproblémát jelent a tiszta
felkezeti iskolához képest, a kitű
zött cél értékét tekintve azonban
megéri: egy apró lépés a jézusi
hangsúlyozott kívánság — „legye
nek mindnyájan egyek... és így
elhiggye a világ, hogy te küldtél
engem... és hogy szereted őket”
(Jn 17,21) — komolyan vételének
igazolására. Várható volt, hogy az
egyházak pénzbeli támogatására
nem lehet számítani, hiszen egyik
sem tekinti magáénak az iskolát,
bár az mindegyiket igyekszik
szolgálni.
Aláírásgyűjtéssel igazolták, hogy
biztosan van igény ilyen jellegű
iskolára legalább két párhuza

mos nyolc osztállyal. Elfogadták
a felajánlott, iskolabővítés követ
keztében megürült 4 és fél tan
termes iskolaépületet, ezt rend
behozva 1990. szeptemberében két
első és egy második osztállyal
megkezdte működését az iskola.
A felszabadult gondnoklakás tan
teremmé alakítása eredményeként
az 1991/92-es tanévben újabb két
első indulhatott. Az időközben
önkormányzati támogatással el
kezdett bővítés lehetővé tette az
1992/93-as évre ismét két első
osztály felvételét.
Az egykori Tanáccsal történt
szóbeli megegyezés alapján az
igazgatót az Iskolaszék egyesület
választotta, majd a Tanács nevez
te ki Kőszeghy Tamásné evangé
likus lelkészfeleség személyében.
A pedagógusokat az igazgató al
kalmazza az iskolaszékkel egyet
értve. Kiválasztásuknál a főbb
irányelvek: megfelelő szakmai
felkészültség, rendezett családi
élet, vegyék komolyan keresz
ténységüket, fogadják el az isko
la alapszabályban is rögzített
koncepcióját. Felekezeti szempon
tok nem érvényesülnek, nincs
kapcsolat a gyerekek felekezeti
megoszlása és a pedagógusok val
lási hovatartozása között még a
hittanoktatók
vonatkozásában
sem.
Az iskola nem csatlakozott va
lamilyen meghatározott pedagó
giai irányzathoz, a tanmenet a
többi állami általános iskoláéval
azonos. Az egyes pedagógusok
maguk választják meg a számuk
ra legmegfelelőbb módszereket az
igazgatóval egyetértésben. Az ok
tatás-nevelés keresztény jellegét
a pedagógusok saját keresztény
egyéniségük szerint alakítják ki.
Az iskola egésze keresztény lég
körének biztosítása az igazgató
felelőssége az iskolaszék támoga
tásával.
A hittan oktatás órarendben
történik különböző egyházakhoz
tartozó hitoktatók által kidolgo
zott közös anyaggal bibliaismeret
címen. A tanítási napok az osz
tálytanítók által vezetett elmélkedő-beszélgető imákkal kezdőd
nek az osztályokban. Havonta
egyszer, illetve nagybőjti és ad

venti időben hétfőnként első órá
ban hetenként váltakozva külön
böző felezetű imaóra, istentiszte
let van a gyerekek részére a kör
nyék katolikus, evangélikus és
református templomaiban.
Az iskola és Iskolaszék egyesü
let kapcsolata az önkormányzat
tal jó, bár néhány képviselő az
önkormányzati iskolák kötelező
világnézeti semlegességét — az
ismert érvekkel — erőteljesen
hangsúlyozza. Az iskola (-szék)
szerint viszont a színtelenség
kényszere éppúgy kényszer — te
hát antiliberális — mint bármi
lyen szín elsődlegességének ki
mondása: minden demokratikus
szabadságjogokra való törekvés
nek alapvető célja kell legyen a
sokszínűség igényének lehetőség
szerinti kielégítése. E gondolatot
úgy tűnik a helyi önkormányzat
egésze annyira magáénak érzi,
hogy a testület májusban meg
szavazta az ökumenikus iskola
továbbfejlesztését: két éven belül
további nyolc osztály számára
kell új iskolaépületet építeni, tor
nateremmel, kijelentve, hogy
minden az iskolával kapcsolatos
döntésbe bevonja az egyesületet,
és rábízza az új építkezés szerve
zését is, miután sikeresen bonyo
lítja a jelenlegi bővítést.
Az egyházak részéről is fenn
tartások melletti jóindulat tapasz
talható. Itt-ott megfogalmazódik
az a gyanú, hogy ökumenikus is
kolákat azért szerveznek, mert
így egyszerűen mellőzhető az
egyházak ellenőrzése, ezzel érvé
nyesítve kritikájukat egyházuk
vezetésével szemben. Súlyosabb
nak tűnik az a vád, amely sze
rint az ilyen iskola összemossa a
felekezti különbségeket, a vallási
közömbösséget segíti elő. Ilyen
gondolatokkal kapcsolatban idéz
hető az iskola ügyeivel foglalko
zó Iskolaszéki Levelek című idő
szakos kiadvány (1990/1): „Alapelvnek kell tekinteni, hogy egy
ségre törekedni csak különbözők
tudnak. Nem akarjuk összemos
ni a felekezeti különbségeket. Tö
rekszünk, hogy a katolikus, a re
formátus, az evangélikus stb.
egyházához hű, annak értékeit
tisztelő sőt arra büszke jó katoli
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kus, református, evangélikus stb.
legyen (pedagógust és szülőt is
beleértve), ugyanakkor ismerje
meg és el a másik értékeit, ha
gyományait és szokásait, azokból
gazdagodva.”
Ezek a gondolatok egyúttal ala
pot adnak arra a szülőknek szóló
kérésre, hogy ne tekintsék gye
rekük keresztény nevelést elintézettnek azzal, hogy az iskolába
beíratták. A fenti idézet folytatá
sa szerint: „az iskola nem tudja
a családi és egyházi közösség ne
velő szerepét pótolni. Ezért biz
tat minden családot, hogy igye
kezzen gyerekét valamilyen saját
egyházához tartozó, korosztályá
nak megfelelő kisközösséghez
kapcsolni (pl. hittancsoporthoz),

vagy legalább egyházközségével,
gyülekezetével való kapcsolatát
segíteni.”
Fontos kérdés még az iskola
szellemisége — az egyházi isko
lákéhoz hasonló — stabilitásának
biztosítása, hogy idővel ne alakul
jon pl. egyszerű semleges iskolá
vá, vagy ne sérüljön keresztény
ill. ökumenikus jelege, hogy a
szülők hosszú távon tudják mit
várhatnak az iskolától. Ennek
egyik alapja az iskola törekvéseit
rögzítő alapszabály, a másik az e
törekvéseket magáévá tevő igaz
gató és a vezetése alatt levő pe
dagógus közösség, a harmadik, az
előzőek összhangjára elsőrendű
feladatként ügyelő iskolaszék
(egyesület) amely feladat teljesíté

se a világnézetileg szükségszerű
en semleges önkormányzattól nem
várható.
Ha a megszülető oktatási tör
vény nem akadályozza e jelenle
gi rendeletek által nem támoga
tott, de szóbeli egyezkedések
alapján két éve jól működő is
kolaformát (az iskola híre jó, a
gyerekek szeretnek az iskolába
járni,
felekezeti
ellentétektől
mentes keresztény nevelést kap
nak), távlatilag is működőképes
marad. Az önkormányzat minden
az oktatási törvényben rejlő le
hetőség kihasználását megígérte
az iskola jövője biztosítására.
Dr. Elek Károly
tanár

A gyülekezet és az óvodai nevelés kapcsolata
Megoldási kísérlet, a lelki értékek megőrzésére,
a Biblia talaján állva, a mai magyar viszonyok között
Talán nem érdektelen a lelkészi kar számára egy óvődaszervezés „élménybeszámolóját” olvasni, hiszen ez a
lehetőség másutt is adott, ki lehet használni. Az előadás
beküldésével egyben hitet szeretnénk tenni amellett, hogy
az egyházi nevelésnek az alapoknál kell kezdődnie. Ez
jelenleg az óvodai szintet jelenti mindaddig, amíg a
magyar családok újra alkalmasak nem lesznek a 3—6
év körüli gyermekek megfelelő nevelésére. Lehet, hogy
nagyon borúlátó vagyok, de Orosházán sok negatív pél
da van arra, hogy annál jobb, minél hamarabb kikerül
egy gyermek a szülők „karmaiból”.
Győri Gábor lelkész
kísérő leveléből

Napjainkban tanúi vagyunk
annak az örömteli változásnak,
hogy nemcsak pedagógiai, hanem
a szülői ház részéről is egyre erő
teljesebben jelentkezik az egyhá
zi nevelés iránti igény.
Szeretnék arról tudósítást ad
ni, milyen örömteli megújulást
jelentett Orosházán a Hajnal
Óvodában a tény, hogy az evan
gélikus egyház lelkészének mun
kája szervesen beépült az óvodai
élet mindennapjaiba.
Jelen írás nemcsak a második
országos óvónői konferencián el
hangzott előadás kivonata kíván
lenni, hanem olyan kérdésekre is
választ szeretne adni, mint a kö
vetkezők :
1.
Hogyan vegyen részt az egy
ház az óvodai nevelésben? 2. Ho
gyan kapcsolható össze az egyhá
zi tanítás a jelenleg érvényben
lévő óvodai nevelési programmal?
3. Mennyire nélkülözhetetlen az
óvoda nevelőtestülete és a gyüle
kezet élő kapcsolata? 4. Hogyan
segíthetünk a Szülői háznak, a
gyermekek hitéletének megalapo
zásában? 5. Melyek azok az elmé
leti és gyakorlati tapasztalatok,
amelyek a fejlődés várható irá
nyait jelenthetik?
Erre a történelmi kihívásra vá
laszolnunk kell mindannyiunk
nak, akik igazán átéljük, a miszsziói parancsban foglaltakat, mert
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csak így válik igazán teljessé,
örömtelivé pedagógiai munkánk.
Az óvodák munkájának meg
újulását jelenti az, ha a jelentke
ző igényeket, nevelési lehetősége
ket tesszük teljessé olymódon,
hogy a gyermekek nevelését, a
hitélet adta lelki és érzelmi tar
talommal gazdagítjuk, Erre az
utóbbi évtizedekben nem volt le
hetőség. Az a pedagógiai szabad
ság, mellyel munkánk során élhe
tünk, óriási ajándék, de ugyan
akkor óriási felelősség is, mivel
látnunk kell, hogy generációk ne
veléséből maradt ki a keresztyén
alapokon álló érzelmi, erkölcsi,
etikai nevelés, ami tulajdonkép
pen az emberi együttélés feltéte
le.
A mindennapok során határo
zott igényként jelentkezik a szü
lők részéről az a kérés, hogy az
egyházi nevelés: azoknak az
igazságoknak a megfogalmazását,
azoknak az egyetemes emberi ér
tékeknek a közvetítését vállalja
fel, amelyek gyermekeik életének
szilárd alapjai lehetnek. A szülők
jó része nem vallásos közegben
nevelkedet, de azok a szülők,
akik hozzánk Íratták gyermeküket,
szeretnék a kicsik számára az
egyházi nevelés segítségével meg
teremteni, az Istennel való talál
kozás lehetőségét.
Mindannyiunkat foglalkoztat,

hogyan hat majd vissza a jószán
dékú, de nem vallásos családi kö
zegre az óvodában folyó egyházi
nevelés. A fiatal szülők részéről
jelentkező óriási érdeklődés, igye
kezet, amellyel hitéletük hiányait
pótolni igyekeznek, nem marad
hat válasz nélkül.
Most szeretném az orosházi
Hajnal Óvodát röviden bemutat
ni, illetve eseménynapló alapján
a legfontosabb történéseket is
mertetni: Óvodánk jelenleg még
önkormányzati óvoda, mely az
idei tanévtől kiscsoportjaink te
kintetében, egyházi tagozatként
működik. Legkésőbb 1996-ra, örö
münkre az önkormányzati döntés
egyházi tulajdonba adja óvodán
kat.
154 gyermek jár óvodánkba, eb
ből a létszámból 90 gyermek vesz
részt az evangélikus egyház lel
késze által vezetett „hittan” fog
lalkozásokon. A középső, illetve
nagycsoportjaink tekintetében fa
kultatív oktatás keretében.
ESEMÉNYNAPLÓ

1990 december: A hittanoktatás le
hetőségének meghirdetése.
1991 január: 17 gyermekkel, két cso
portban, heti félórás időtartam
ban, lelkész vezetésével, meg
kezdődnek a foglalkozások.
1991 február: Városi bemutató szü-

lők, óvodavezetők részére. A
bemutató után rövid időn be
lül még három óvodában kez
dődött el a „hittan” oktatás.
1991 márc.—ápr.: Egyre nagyobb ér
deklődést keltve,
emelkedő
gyermeklétszámmal, heti 3X
félórában folytak a hittan fog
lalkozások.
1991 május: Ünnepélyes záróalka
lom, 40 gyermekkel!

Az egyre nagyobb érdeklődés
jelezte, hogy szervezett keretet
kell biztosítanunk városunkban az
egyházi nevelésnek. A szülői igé
nyekre tekintettel az önkormány
zat hozzájárult, hogy kiscsoport
jaink egyházi tagozatként működ
jenek.
Az evangélikus egyház részéről
Győri Gábor lelkész segítségével,
irányításával állítottuk össze azt
a programot, amelynek 20 bibliai
történet az alapja.
Az óvodai „hittan” foglalkozá
sokon a gyermekek evangélikus
szelemben nevelődnek. Ez az
evangélikus egyházi nevelés vi
szont ökumenikus nyitottságú.
AZ ESEMÉNYNAPLÓ
FOLYTATÁSA:

1991 május: Munkatársi értekezlet.
Az egyházi kiegészítő progra
mot a nevelőtestület elfogadja.
1991 június: Tájékoztató szülői ér
tekezlet az egyházi tagozatos
kiscsoportokban.
1991 szeptember: Két egyházi kis
csoport kezdi meg működését
47 gyermekkel.
1991 december: Bemutató délelőtt a
szarvasi Óvóképző Főiskola ta
nárainak, illetve hallgatóinak.
1991 Karácsony: Örömünkre, nem
csak a kiscsoportokban volt
mór egyházi ünnep a Kará
csony az óvodában.
1992 február: Evangélikus óvónők
országos találkozója.
15-16. Szakmai bemutatók, tovább
képzés.
1992 március: Pályázat benyújtása
a Közoktatás Fejlesztési Alap
hoz, az általunk kidolgozott
egyházi oktatási-nevelési prog
ram alapján.
1992 április: Bemutató hittan foglal
kozás a szülőknek a két egy
házi kiscsoportban.
1992 április: Iskolai beiratás: a
nagycsoportos hittanosok közül
23 gyermek, az induló egyházi
iskolában kezdi meg foglalko
zását.
1992 május 10. Kilenc egyházi kis
csoportos gyermek keresztelője,
az istentiszteleten.
1992 május: Ünnepélyes záróalka
lom 90 hittanos gyermek rész
vételével.

Ezután szeretnék, korántsem
teljes választ adni, a bevezetőben
megfogalmazott kérdésekre:

1. Hogyan vegyen részt az egy
ház az óvodai nevelésben? Mivel
nálunk nincsenek meg még a kí
vánatos személyi feltételek, ezért
a lelkész munkájára feltétlenül
szükségünk van, mindaddig, amíg
az óvónők a hitoktatói feladato
kat átvállalhatják. Véleményem
szerint az azt követő időkben is
szükséges, hogy az egyház ne vo
nuljon ki a szekuláris óvodai ne
velésből teljesen. Az egyházi óvo
dák tekintetében semmiképpen!
A gyermekek hitbeli nevelése
során lelkészünk hozzáértő, segí
tőkész munkája nemcsak a gyer
mekek lelki életét gazdagíthatja,
hanem az óvodában dolgozó fel
nőtteknek is útmutatást, sőt lelki
segítséget ad a mindennapok so
rán. Az orosházi lelkészek által
szervezett és vezetett hitoktatói
tanfolyamon a város pedagógusai
közöttük óvónőink bibliaismere
tet, egyháztörténetet tanulnak,
hogy a későbbiekben a hitoktatói
feladatok végzésében segíthesse
nek. Ugyanakkor a lelkész meg
jelenése az óvodákban, esetünkben
a város 6 óvodájában, olyan
rendkívüli élményt, örömet jelent
a gyermekeknek, hogy ezt a sze
mélyes jelenlétet nem pótolhatja
egyetlen jószándékú óvónő sem.
Lelkészünk ebben a tanévben,
mintegy 250 gyermekkel foglal
kozott a város óvodáiban.
2. Hogyan kapcsolható össze az
egyházi tanítás a jelenleg érvény
ben lévő óvodai nevelési prog
rammal?
Mivel a korszerűsített óvodai
nevelési
program erőteljesen
hangsúlyozza a gyermekek sze
mélyiségfejlesztését, így az az in
formáció, ami a Biblia alapján jut
el a gyermekekhez, nemcsak is
meretanyag, hanem igen hatásos
erkölcsi-etikai nevelőeszköz is
egyben.
A gyermek személyiségébe csak
az épül be, amihez közvetlen él
ményanyag köti. A pozitív embe
ri, erkölcsi minták adva vannak
a feldolgozott bibliai történetek
ben, így a gyermek érzelmein ke
resztül alakulnak ki azok a ma
gatartásformák, melyek a keresz
tyén embert jellemzik.
Az a keresztyén alapokon álló
értékközvetítés, melyet lelkészünk
segítségével próbálunk a gyer
mekeknek közvetíteni, meghatá
rozhatja későbbi életkoruk dön
téseit, Istennel, embertársaikkal
kialakított kapcsolataikat.
Hogy mennyire létfontosságú a
gyermekek számára a hitélet, az
érzelmi élet kiteljesedése, azt mi
sem bizonyítja jobban, mint az,
hogy a felnövekvő nemzedék ér
zelmi kultúrája fejletlen, ezért
csak szélsőségekre érzékeny!
A kallódó fiatalok sokasága

mind figyelmeztető jel számunk
ra!
3. Mennyire nélkülözhetetlen az
óvoda nevelőtestülete és a gyüle
kezet élő kapcsolata?
A gyermekek között végzett
munka résztvevőinek hivatástu
data, gyermekszeretete meghatá
rozó. A lelkész példamutató élete,
tevékenysége mintát ad a pedagó
gusoknak és a szülőknek. Segít
het bekapcsolni egy intézmény
felnőtt közösségét, nevelőtestüle
tét a gyülekezet munkájába.
Ugyanakkor az egyházi eszten
dő jeles napjai, ünnepei nemcsak
az óvoda életét teszik szebbé,
vonzóbbá, hanem a gyermekcso
portok templomlátogatása, istentiszteleti részvétele az egyházi,
gyülekezeti életet is gazdagítják.
A gyermekek és velük a szülők,
az eddig nem gyakorolt egyházi
szokásokat megismerik, a gyüle
kezeti alkalmakon való részvétel,
eredményezheti, hogy később ifjú
és felnőttkorunkban nem lesz szá
mukra idegen a gyülekezet közös
sége. A lelkész és az óvónők ál
tal megszervezett, összeállított ün
nepi programok, alkalmak segítik
elő ,annak a vágyunknak a telje
sedését, hogy az óvodások öröm
teli résztvevői legyenek a gyüle
kezet életének!
4. Hogyan segíthetünk a szülői
háznak, a gyermekek hitéletének
megalapozásában?
A gyermekek az egyházi cso
portokban:
Teljes információs anyagot
kapnak. Hazaviszik azt a bibliai
üzenetet, mely a szülőknek is út
mutatást,
tájékozódást
adhat
gyermekük neveléséhez.
Évközben
Biblia-vásárlások,
énekeskönyvek, a gyermekek ál
tal tanult dalanyag kazettája se
gíti a szülőket.
Ez mind lépéstartás a gyerme
ki tájékozódással, hogy otthon
választ adhassanak gyermekeik
vallási kérdéseire.
A családi életben is érezhetővé
vált az értékrend lassú változása,
az anyagiak hangsúlyozása he
lyett a szeretettel teli egymás fe
lé fordulás kezd egyre fontosabb
lenni.
Döntően az óvónő, mint modell
segítheti a kívánatos emberi ma
gatartásformák, az erkölcsi érték
rend kialakulását. Így a lelkész
elsőszámú segítőjévé válhat, nem
csak a gyermek hitéletének meg
alapozásánál, hanem a családgondozás feladatainak ellátásánál
is.
5. Melyek azok az elméleti és
gyakorlati tapasztalatok, amelyek
a fejlődés várható irányait jelent
hetik?
Városunkban reményeink be
teljesedését jelenti az az örvende
tes tény, hogy április hónapban
az önkormányzat döntött óvodánk
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sorsa felől, miszerint 1996-ig egy
házi óvodává alakulunk. Ez a
tény, jelenlegi munkákat is meg
határozza, mert felelősen dönthe
tünk mindannyian a tekintetben,
hogy ezt a munkát hitbeli elkö
telezettséggel, hivatástudattal, fel
vállalhatjuk-e, úgy hogy nincse
nek még tapasztalataink az egy
házi nevelés terén. Tényként kell
megállapítanunk, hogy városunk
ban az evangélikus egyházi óvoda
szervezésének ez az útja látszott
egyedül megvalósíthatónak.
A fokozatosság, a vallási türe
lem, a tolerancia maradéktalan
érvényesítésével sikerült
úgy
megfelelni a szülők várakozásai
nak, hogy egy önkormányzati
óvodában kezdhettük meg az egy
házi nevelést, az ott dolgozó ne
velőtestület segítségével. Ez a
szerveződés természetesen csak
lelkészi közreműködéssel indulhat
meg.

Reményeink szerint óvodásaink
számára, a hitélet olyan állandó
örömforrássá válhat, hogy későb
bi életkorukban, a gyülekezetben
igazi közösségre találhatnak majd.
Fontosnak érezzük, hogy az
óvodáskorú gyermekek minél ko
rábban, számukra vonzó módon
ismerkedjenek meg a Bibliával.
Messzemenően egyetértünk a
következő megállapítással: Óvo
dában elsősorban azzal nevelünk,
amilyenek vagyunk, másodsorban
azzal, amit teszünk, és csak har
madsorban azzal, amit mondunk!
Örömmel mondhatjuk el, hogy
az egyházi tagozat beindítása nem
hagyta érintetlenül az itt dolgo
zók lelki közösségét sem. Felelős
ségteljes munkánkhoz abból a
mind erőteljesebben érződő sze
retettel teli munkahelyi légkörből
merítünk naponként erőt, amely
egymáshoz való viszonyunkon po
zitívan változtat. Mindannyiunk

nak öröm, hogy ennek a felvállalt
keresztyén programnak, tudato
san átértékelődő szellemmel, hit
tel, reménnyel lehetünk a segítői.
A jelenleg érvényes óvodai
programot nem kérdőjelezzük
meg az egyházi tagozat beindí
tásával, sőt megerősítjük annak a
gyermekek személyiségfejlesztésé
re ösztönző javaslatait.
Végezetül szeretném kifejezésre
juttatni: Úgy érezzük, hogy a
gyermekek lelke feletti rendelke
zés nem a mi jogunk, a gyerme
keknek születésüktől fogva ele
mi emberi joguk, hogy olyan ne
velésben részesüljenek, amelyben
személyiségük a leginkább kitel
jesedhet! Programunkkal ilymódon szeretnénk a gyermekek
ügyét szolgálni!
Révészné Tóth Erzsébet
óvódavezető

KÖNYVSZEMLE
Leonore Buth: A dolgozó feleség (The Employed Wife)
A megélhetés megkeresése, az otthon megteremtése Keresztyén látás
Az amerikai evangélikus Missouri
Synod Concordia Kiadójánál jelent
meg ez a könyv 1987-ben egy gya
korlati keresztyén útmutató sorozat
egyik tagjaként. A sorozatból né
hány kötetet kapott egyházunk, ez
az első bemutatásra kerülő. Válasz
tásunk azért esett először erre
a könyvre, mivel a dolgozó felesé
geknek eddig egyáltalán nem tud
tunk kézbe adni olyan irodalmat,
ami keresztyén szemszögből vizsgál
ja a 20. század ma mór általános
nak tűnő gyakorlatát, hogy ti. a
feleségek is részt vállalnak (ki ön
ként, ki kényszerből) a kenyérke rését nehéz munkájából.
A könyv nem teológiai mű, de
jó lutheránus tanítás talaján állva,
gyakorlatias megfogalmazásban nyúl
a „kétkeresetű” vagy „kettős karrierű” házasságok valamennyi kér
déséhez. A szerző maga is négy
gyermekes anya, széleskörű kutatást
végzett dolgozó házaspárok között
és eset-tanulmány ok rövid leírása
kapcsán mondja el a tapasztalt
problémákat és előnyöket, majd
szól a szituációk kezelési lehetősé
geiről. Ez a tanácsadásnak szánt
írás bíztatja a keresztyén felesége
ket, vegyék fel bátran a feleség és
a dolgozó nő összetett szolgálatát.
A könyvben külön hangsúlyt kap a
férj—feleség kapcsolat. A Biblia
praktikus alkalmazásával segíti a
helyes életvitel felé történő fejlő
dést. A szerző nem tör pálcát sem
a házon kívül pénzt kereső, sem az
otthon, háztartásban dolgozó aszszony életformája mellett, de az
előbbi életforma kérdéseit kutatja
és tanácsolja.
A könyv 10 fejezetben pásztázza
a „kétfizetésű” házaspárok életének
legapróbb részleteit is. Az elsőben
a kenyérkereső életmód következ
tében az asszonyokra „szakadt” sza
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badság sokféle oldalát tárgyalja. A
választás szabadsága is az asszonyé,
de a dolgozó feleség helyzete csak
akkor lesz egyensúlyban,
ha azt
nem áldozatként, hanem Krisztus
ereje által győzőként éli meg.
Fontosnak tartja a szerző, hogy
a házastársak ismerjék egymást és
tartsák egymás hivatását tisztelet
ben. Bibliai alapot nyújt a „ki az
úr a házban” örök kérdésre. Ha a
„kinek-mit-mikor kell csinálni” az
alap és nem a kölcsönös szeretet,
csak válás következhet.
„Élni a férjjel” — ezt a címet vi
seli a következő rész. Részletesen
beszél az együttélés megannyi prob
lémájáról és úgy látja, az asszo
nyon sokminden — sőt majdnem
minden — múlik. Férj és feleség Is
ten ajándéka egymás számára. Meg
kell adni egymás számára az egyé
ni szabadságot és el kell fogadni a
másik egyéniségét.
Az ötödik fejezet a házasság sze
xuális oldalát tárgyalja. A szexuá
lis kapcsolat a házasságban Isten
ajándéka, az örömnek és kötődés
nek forrása. Ezért fontos a házas
ságban az értékek helyes sorolása,
s ebben érdemes a szexuális életet
nem háttérbe szorítani.
A házimunka elvégzésének meg
osztására is — mennyi vita fakad
hat ebből is! — használható ötlete
ket ad a szerző. „Tanuld meg a lehetségesre-koncentrálás művészetét.
Aztán csukd be a szemed minden
más felé!” — hangzik a frappáns
tanács.
A gyermekvállalás kérdése égető
pont a „kettős karrierű” házassá
gokban. „Hogy vóllaljanak-e gyer
meket vagy sem, ez a leendő szülők
elhatározásától függ — de Isten ve
zetését figyelembe véve. A realitás
talaján állva, a szülők korát, elfog
laltságát, az egyéni érvényesülés

szempontjait is szem előtt tartva
kell felelősen dönteni”.
Külön fejezet foglalkozik a gyer
mekek gondozásával, amely termé
szetesen az amerikai körülménye
ket taglalja, mégis lehet számunk
ra is gondolatébresztő.
A kilencedik fejezet arra biztat,
hogy meg lehet találni az egyen
súlyt a házasság és a hivatás kö
zött.
Az utolsó fejezet megállapítja,
hogy nem reménytelen a „két hivatású” házaspárok élete. Működőké
pes lehet jó tervezéssel, segítség
igénybevételével, neveléssel, időóldozattal, s a kevés idő örömteli ki
használásával.
Az epilógusban a szerző nagyon
bölcsen így ír: „Egyetlen asszony
sem tudja egyszerre odaadni magát
teljesen a férjének, a gyerekeknek,
a munkájának vagy a társadalmi
szervezeteknek. Lehetsz szíved mé
lyéig elkötelezett, de tested egyszer
re csak egy helyen lehet. Fogadd
el a tényt: ez az élet. De állapítsd
meg a prioritást: 1. feleség, 2. anya,
3. munkavállaló. Minden egyebet
ezek köré kell csoportosítani”. S a
végső megállapítás: „Keresztyén
alapon sohasem volt és nem lesz
könnyű élni, de lehet. Isten nem
ígérte, hogy elveszi nehézségeinket...
ezek gyakran ugródeszkák növeke-;
désünkhöz... de azt Ígérte, hogy ve
lünk lesz és megadja minden szük
ségletünket”.
Bárcsak magyarul is adhatnánk
kézbe ilyen ügyes, praktikus, hu
morosan kedves, de mélyen Istenre
hagyatkozó tanácsadó könyvet, hi
szen olyan sok a válságban lévő
házasság, még a keresztyének kö
zött is.
Hafenscher Károlync

Konfirmációi gyakorlatunk
Néhány új szempont

A Lelkipásztor májusi számá
nak Fórum rovatában felvetett
kérdéseim sorát folytatom. Köz
ben már mögöttünk az idei kon
firmáció minden örömteli és ke
serű tapasztalatával együtt. Mö
göttünk a fiatal lelkészek gyenesi konferenciája is, ahol egyik fő
vitatémánk éppen konfirmációi
gyakorlatunk volt. Mindezek fi
gyelembe vételével szeretnénk
néhány pontban továbbgondolás
ra érdemes kérdéseket, szempon
tokat felvetni. Lehet, a következő
konfirmáció még távolinak tűnik,
de a kérdések távolról sem szű
kíthetők erre az évente általában
csak egyszeri ünnepünkre. Jó len
ne ősszel már részben más ala
pokról, más célok felé indítani a
konfirmációi oktatást a megkövesedő tradíció és fásult rutin he
lyett...
1. Életkor és „vizsga”

Konfirmációi gyakorlatunk egyik legkényesebb pontja. A
megváltozott körülmények között
ezt is újra kellene gondolnunk.
Az elmúlt négy évtized során sok
esetben a konfirmáció jelentette
az egyház számára az utolsó „ka
paszkodót”, ha úgy tetszik sta
tisztikailag is kimutatható ese
ményt, amellyel igazolhattuk,
hogy van még valami közünk a
megkeresztelt fiatalsághoz. Ennek
érdekében igyekeztünk minél ko
rábban, minél többeket megkon
firmálni. Vajon ezzel a torz
mennyiségi szemlélettel kit is
akartunk becsapni? Attól tartok,
elsősorban önmagunkat csaptuk
be látszateredményeinkkel...
Most azonban itt a nagyszerű
lehetőség, hogy egész katechetikai
és missziói szolgálatunk összefüg
gésében megtaláljuk a konfirmá
ció helyét és idejét. Életkor szem
pontjából célszerű lenne az álta
lános iskola utolsó tanévét „meg
célozni”, tehát a kb. 14 esztendős
korosztályt. Itt talán már a fiúk
nál is remélhető némi érettség,
ami a hagyományos 12 éves kor
ban még aligha várható el. Így
a konfirmáció katechetikai szem
pontból nézve akár egy 8 éves,
óvodai hittan esetében 10 éves ta
nítási folyamat összefoglalása, ko-

rónája lehetne. Mindez az egész
gyülekezet számára komoly ese
mény kell, hogy legyen, a sajnos
hiányzó felnőtt katechézis egyfaj
ta „pótlása”. A fiatalok beszámo
lója (jó lenne a félreérthető és
rosszízű „vizsga” szót lecserélni)
segítséget nyújthat az egész gyü
lekezetnek, hogy keresztyén isme
reteit felfrissítse, kiegészítse, új
ragondolja. Ehhez az is kell, hogy
a „vizsga” ne legyen hazug szín
játék, manipulált „kirakat”, ahol
a gyerekek előre kiosztott szereposztásban „produkálnak” valamit,
félrevezetve a gyülekezetei épp
úgy, mint önmagukat.
Tudom, itt már még kényesebb
területre értem: az egyházfegye
lem és a fraternitás területére.
Mindkettő fájó hiánycikk közöt
tünk. Amíg egymás elől „elkon
firmálunk”, mert mi „ügyesebbek,
gyorsabbak és nagyvonalúbbak”
vagyunk, mint a másik kolléga,
addig reménytelen bármilyen elő
relépés ezen a területen. Nem ár
tana nekünk is komolyan venni
a konfirmációi vallástétel ide is
alkalmazható egyik legsúlyosabb
mondatát: „Vallom az evangéli
kus keresztyén egyház tiszta és
igaz tanítását és hozzá hűséggel
ragaszkodom...”
2. K onfirm ációi vallástétel
gyülekezet válasza

és

a

Talán felesleges bizonygatnom,
hogy milyen fontos az úgyneve
zett „vizsga” világos különválasz
tása magától a konfirmációtól.
Fontos, hogy a gyermekek felfog
ják, a „vizsgán” ők tesznek bi
zonyságot, ha úgy tetszik: ők
szolgálnak a gyülekezetnek, sőt
magának Istennek. A konfirmá
cióban viszont Isten cselekszik.
Ö szolgál nekik megerősítő igei
áldásával, majd pedig az úrvacso
ra ajándékával.
A fiatalok által elmondott kon
firmációi vallástétel szövege igen
komoly teológiai, lelkipásztori
kérdéseket vet föl, ami a gyenesi
konferencián is élesen előjött:
Van, aki egyenesen felelőtlenség
nek tartja egy ilyen súlyos szö
veg elmondatását erre még éret
len gyermekekkel. Ebbe a kérdés
be nem akarok most belemélyed

ni, de magam is úgy látom, hogy
ezt a különben nagyon mély, tar
talmas, tömörségében is páratla
nul gazdag szövegünket semmi
képpen sem szabad bemagolandó
memoriterként kezelnünk. Ebben
az esztendőben ennek gondolatmenetére fűztem föl a teljes ok
tatást, sőt magát a ,vizsgát” is.
Ha a súlyos mondatok élő tarta
lommal telnek meg a fiatalok
számára,
máris
hitelesebben
hangzik ajkukon a vallástétel
(bár lehet, hogy még hitelesebb
lenne, ha az egész szöveg imád
ságformát kapna.)
Ugyanilyen problematikus a
gyülekezet válaszának hitelessége
a fiatalok „vallástételére” és
többnyire kegyes frázisoktól hem
zsegő beszédeikre (ezen a ponton
Agendánk „beszédmintái” szeku
larizált gyülekezeteinkben már
aligha használhatók...) Jó lenne,
ha felügyelőink is elhinnék, sok
szor a kevesebb a több. „Felnőtt
tagként” köszönteni éretlen ka
maszokat: súrolja a felelőtlenség
határát, s magában rejti a pogányeredetű felnőttavatás hamis
árnyait. Nekünk, lelkészeknek
kellene segítenünk, hogy felügye
lőink megszabaduljanak az évti
zedes sablonokból és hitelesen
szólaljanak meg a felnőtt gyüle
kezet nevében, mert ez a hang
nélkülözhetetlenül fontos a fia
talok integrálása szempontjából is.
3. Az első úrvacsora
mint lelkigondozói feladat

Az első úrvacsorára való fel
készítés egyik legnehezebb lelki
gondozói feladatunk. Az életkor
ból adódó problémáról már szól
tam májusban megjelent írásom
ban. Most inkább csak 1—2 meg
fontolandó ötlet: nem biztos, hogy
az első úrvacsoravételnek éppen
az ünnepi konfirmációi istentisz
telet élményekkel telített, sokszor
időileg is túlfeszített légkörében
kellene megtörténnie. Nálunk be
vett gyakorlat, hogy előző este
úrvacsorái előkészítőt tartunk a
konfirmandusoknak és a szűkebb
családnak. Ezen a bensőséges al
kalmon már sokszor éreztem, de
jó lenne most, minden zavaró ün
nepi kulissza nélkül, felkínálni az

úrvacsora ajándékát! Tudom, ez
ütközne egyházunk megszokott
„jó rendjével!”... De vajon való
ban olyan „jó” ez a rend? Másik
lehetőség, ami bizonyos külföldi
testvéregyházaknál már elfoga
dott, hogy az első úrvacsora a
„vizsga” és konfirmációi ünnep
után egy időbelileg is jól elkülö
nülő harmadik alkalom. Kérdés
hány családunk vállalná, hogy há
romszor egymás után eljöjjön a
templomba...
4. Ige — Szentlélek — kézrátétel

Végül szeretnék még röviden
érinteni néhány égető teológiai

kérdést, amelyet feltétlenül tisz
táznunk kellene, mielőtt konfir
mációi gyakorlatunk megrefor
málásába fognánk.
Döntőnek érzem a konfirmá
ciói áldásban kapott személyre
szóló igét. Meg kell teremteni an
nak lehetőségét, hogy a megkon
firmált fiatal felfogja ennek üze
netét (ez az ünnepi pillanatban
aligha képzelhető el). Alkalmat,
időt kell adni arra, hogy vála
szoljon erre a neki szóló igei üze
netre. Ezért létfontosságú a kon
firmációt követő „utógondozás”.
Talán legszerencsésebb, ha meg
szervezhető egy többnapos nyári
táborozás többek között ezzel a

céllal. Világosan kell látnunk az
Ige és a Szentlélek összetartozá-J
sát.
A mai „karizmatikus dzsungel-1
ben” fontos lenne a kézrátétel és I
a Szentlélek vételének kérdésé-"
ben is tisztán látnunk és láttat
nunk. Volt, aki Gyenesdiáson a
Lélek-keresztséggel azonosította a
konfirmációt...
Azt hiszem, először is ezekben
a kérdésekben kell konszenzusra
jutnunk, hogy biztos teológiai
alapokra épülhessen megújuló
konfirmációi gyakorlatunk. Ennek
érdekében várunk minden hozzá
szólást !
Gáncs Péter

ID. HARMATI BÉLA:

Hiszem lelkem halhatatlanságát és testem feltámadását
Hozzászólás Lehel Ferenc cikkéhez: „Oscar Cullman 90 éves” Evangélikus Élet, 1992. március 29. sz.
Ha megkérdezem a r. kát. lelkészt: Van-e az em legyen ma az ebéd? Meggyleves vagy mákos metélt?
bernek önálló lelke és ez a lélek túléli-e a test halá A felelet természetesen így hangzana: Először meggy
lát? Határozott: „Igen” lesz a válasz.
leves, azután mákos metélt! A teológiai megfogalma
Megkérdezem az ökumenén belül a református lel zásban is az a helyes, ha azt mondjuk: Először lélek
kipásztort. Ö is határozott „Igennel” válaszol.
halhatatlansága, azután testnek feltámadása. Vagyis
Azután sorra kérdezem a baptista, methodista és kapcsoló kötőszóval kötjük össze az egymással leg
orthodox lelkészeket. A Szentírás pontos ismerete kevésbé sem ellentétes fogalmakat.
alapján ők is „Igen”-nel válaszolnak.
Azután megkérdezek egy ateista, materialista vi
A LÉLEK HALÁLUTÁNI LÉTEZÉSE
lágnézetű embert is: Van-e az embernek önálló lelke
A SZENTÍRÁSBAN
és van-e ennek a léleknek a halál után folytatólagos
Ó-szövetség
léte: A határozott felelet az lesz: Az embernek nincs
önálló lelke és így a halál után sem lehet folytatóla
Rákhel halálával kapcsolatban ezt olvassuk: „Lelke
gos léte.
kiméne, mert meghala.” (1 Mózes 35,18.)
A kérdéssorozat most válik érdekfeszítővé: Meg
Másik ótestámentomi bizonyság a sareptai özvegy
kérdezem a Jehova tanúját: Van-e az embernek ön fiának Illés próféta által való feltámasztása: „(Illés)
álló lelke és ennek a léleknek a halál után folytató ráborult háromszor a gyermekre és felkiáltott az Űr
lagos léte? A felelet így fog hangzani: Nincs!
hoz mondván: Én Uram Istenem, térítsd vissza a
És most Kedves Evangélikus Testvérem, készítsd gyermek lelkét őbelé! És meghallgatta az Űr Illés
elő zsebkendődet, mert a könnyed fog kicsordulni: A szavát és megtért a gyermekbe a lélek és megélede.”
legutóbbi 50 év alatt végzett evangélikus lelkészek 2 Királyok 17,21-22.
közül megkérdezek 10-et: Van-e az embernek önálló
A lélektagadók azt hangoztatják, hogy a lélek hal
lelke és ennek a léleknek a halál után folytatólagos hatatlanságának képzete a görög filozófiából, főként
léte? A 10 lelkész közül legalább 8 azt vallja a lélek Plátótól származott át a keresztyénségbe.
ről, amit az ateista, materialista és Jehova tanúja
Mikor Illés az itt közölt nagy csodát véghez viszi,
vall. Vagyis, hogy nincs az embernek önálló lelke és akkor Flátó még valamelyik ükapjának ágyékában
így a halál után sincs folytatólagós léte.
pihent. Hiszen Illés Akháb (i.e. 375—354.) kortársa
Ne vádoljuk őket. Ilyen oktatásban részesültek.
volt. Plátó pedig i.e. 427—347-ig élt.
Valaki azt gondolja, mesét mondok? Olvassa el hi
Harmadik ószövetségi hely a lélek önálló voltáról
vatalos egyházi lapunk az Evangélikus Élet fent és halálutáni továbblétezéséről: „A por visszatér a
megjelölt számában Lehel Ferenc ny. evang. lelkész földbe, olyan lesz, mint volt, a lélek pedig visszatér
cikkét. Cikkíró felsorolja Cullmann professzor érde Istenhez, aki adta.” Prédikátor k. 12,7. (Űj fordítás
meit, könyveinek címét. Egyik könyvének címe: „A szerint.)
lélek halhatatlansága v a g y a halottak feltámadása?”
Űjszövetség
Mindjárt hozzáteszi: „Ez a könyv sokfelé váltott ki
megütközést.” Cikkírót emlékeztetem arra, hogy ha
Az újszövetségi Szentírás hasonlóképpen beszél a
sonló című könyv 1943-ban Magyarországon is meg
jelent és az nemcsak ,megütközést”, hanem „felhábo lélek önálló voltáról és halálutáni létéről.
A locus classicus (legjelegzetesebb igehely) Máté
rodást” váltott ki.
Azt is állítja Cullmann és az ő nyomán a cikkíró, ev. 10,28., ahol az Úr Jézus ezt mondja tanítványai
hogy „A lélek halhatatlanságába vetett hit a halál nak: „Ne féljetek azoktól, aki a testet ölik meg, a
lelket., még nem ölhetik, hanem attól féljetek in
ítélet-jellegének bagatellizálásához vezet.”
A teológiában járatlan és a Szentírást alaposan kább, aki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a
nem ismerő keresztyén nem veszi észre, hogy a lé- gyehennában.” (Vagyis az ördögtől!)
Ezzel az igével ajkán fogadta Zwingli Ulrik, a zü
lektagadással milyen veszedelmes tévtanítás lopako
dott be Egyházunk tanhirdetésébe. Már Cullmann richi reformátor a halálos döfést, amikor a kappeli
könyvének a címe is megtévesztő: „A lélek halhatat vesztes csata után egy ellenséges harcos rátalált a
lansága vagy a halottak feltámadása?” A lélek hal sebesült tábori lelkészre a csatamezőn és megölte.
Sokatmondó Ige a lélek önálló létéről és halálutáni
hatatlanságának és a halottak feltámadásának ez a
vagylagos szembeállítása alapjában eltévesztett dolog. fennmaradásáról Jairus leányának feltámasztása. Jé
Olyan, mintha a hitves azt kérdezné férjeurától: Mi zus bemegy a házba, mindenkit kiküld, csak a szü
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lök és a három legbensőbb tanítvány: Péter, Jakab
és János, mint szemtanúk, maradhatnak benn. Ezt
olvassuk: Jézus „a leányka kezét megfogván kiálta
mondván: Leányzó kelj fel! És visszatéve annak lelke
és azonnal felkele és Ö parancsolá, hogy adjanak né
ki enni.” Itt egy 12 éves leányka eltávozott lelkének
visszatéréséről van szó. Lukács 8,54-55.
Harmadik újszövetségi Igénk István vértanú megkövezéséről szól: „Megkövezék Istvánt, ki imádkozik
és ezt mondja vala: Uram Jézus, vedd magadhoz az
én lelkemet!” (Cselek. 7,59).
A Jelenések könyvének írója két helyen is bizony
ságot tesz, hogy látta Krisztus vértanúinak lelkét:
„Látám az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megölet
tek az Isten beszédéért.” Jelen. k. 6,9. Majd ismét:
„Látám azoknak lelkeit, akiknek fejőket vették a
Jézus bizonyságtételéért, és az Isten beszédéért.” Je
len. k. 20,4.
Nincs az ember lelkének halál után folytatólagos
léte — mondják a lélektagadók. Jézus azonban így
biztat: „Az én Atyám házában sok lakóhely van, el
megyek, hogy helyet készítsek néktek.” János 14,2.
Pál apostol ezt írja Filippibe: „Szorongattatom
e kettő között, kívánván elköltözni és a Krisztussal
lenni, de e testben megmaradnom szükségesebb ti
érettetek.” Filippi 1,23-24.
Ugyancsak Pál ezt írja a Korinthusbelieknek:
„Tudjuk, hogyha e mi földi sátorházunk elbomol,
épületünk van Istentől, nem kézzel csinált, örökké
való házunk a mennyben.” 2 Kor. 5,1.
Kedves lélektagadók! Még sok szentírási helyet tu
dunk a felsoroltakon kívül, amelyek arról tesznek
bizonyságot, hogy Istennek van egy transcendens vi
lága és lelkűnknek a halál után van önálló egzisztenicája. Minket „a bizonyságoknak fellege” vesz kö
rül. Zsid 12,1.
Testvérek! Aki a láthatatlan világban nem tud
hinni, az ne legyen lelkész, se teológiai tanár. Ugyan
is: „A hit a nem látott dolgokról való meggyőződés!”
Zsid 11,10. Mi keresztyének: „Nem a láthatókra
nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók
ideigvalók, a láthatatlanok .pedig örökkévalók.”
(2 Kor. 4,18).
REFORMÁTORAINK BIZONYSÁGTÉTELE
Luther számos írásában a lélek halhatatlanságának
igazsága mellett száll síkra. Nyilatkozataiból hadd
álljon itt egy: „A lélek más anyagból van, mint a
test, mégis nagy a kapcsolat, amely egymáshoz fűzi
őket, mert a lélek a legnagyobb mértékben kedveli
a testet. Nem szívesen válnak el egymástól.” (Luther
művei W.K. 3, kt. 698. o.). Aki több Luther-idézetet
kíván, olvassa el 1943-ban „A lélek halhatatlansága”
c. és az 1944-ben megjelent „A lélek halhatatlanságá
nak védelme” c. könyvemet. Megtalálhatók: Az
Evang. Teológia Könyvtárában: Bp., Bosnyák-tér,
Rózsavölgyi-köz 3., továbbá a Ref. Teológia Könyv
tárában: Bp., IX. kér., Ráday u. 28., valamint az Or
szágos Széchényi Könyvtárban. Luther legdöntőbb
bizonyságtétele a lélek halhatatlansága mellett halá
la óráján mutatkozott meg. Háromszor egymás után
így imádkozott: „Vater, in deine Hánde empfehle
ich meinen Geist!”
Melanchton Fülöp legfélreérthetetlenebbül Luther
temetése alkalmával fejezte ki lélek postegzisztenciájában való hitét. A nagy reformátor koporsója mel
lett állva latin nyelven többek közt következőket
mondta: „Őt (Luthert, akinek holtteste a koporsóban
pihent), immár boldognak mondhatjuk, hogy élvezi
Istennek és az Ő Fiának, a mi Urunk Jézus Krisz
tusnak, a prófétáknak és az apostoloknak bizalmas
és végtelenül kedves társaságát... maga is immáron
kiszabaddíttatván a halandó test börtönéből... Isten
nek immár teljes elméjéből ad buzgó hálát...”
Kálvin János, a nagy genfi reformátor, első nagy
munkáját, 1534-ben az üdvözült lelkek halálutáni to
vábbéléséről írta. Címe: „Psychopannüchia”, vagyis

értekezés arról, hogy a Krisztusnál élnek azoknak a
szenteknek lelkei, akik a Krisztusban való hitben
haltak meg. Ez a mű magyar fordításban is megje
lent, megtalálható a Ref. Teológia Könyvtárában:
Ráday u. 28.
Most lapozzunk bele egy tudományos alapossággal
megírt Evangélikus Dogmatikába. Dr. Masznyik End
re kimagasló evangélikus teológiai író volt. 1917-ben
hunyt el. Megírta Pál apostol és Luther életét, lefor
dította az Újszövetséget. Mint a pozsonyi Evangélikus
Teológiai Akadémia professzora és sokáig igazgatója,
Evangélikus Dogmatikát írt, melyben a lélek halha
tatlanságáról következőket mondja:
„Halál és halhatatlanság. A halál a léleknek a
testtől való elválása..., a természeti élet megszűnése,
mely is úgy a jókat, mint a gonoszokat eléri, mert
az tulajdonképp a bűneset eredménye, a bűn zsoldja. Mint ilyen azonban a halál a kegyesekre nézve,
nem büntetés, hanem pusztán természeti esemény,
átmenet vagy kapu az örök életre. A halállal ugyanis
az embernek csupán természeti élete szűnik meg, a
lélek ellenben minden lényeges sajátságaival és mű
ködéseivel együtt tovább él, míglen az általános fel
támadás napján, a feltámasztott testtel újra egyesül
s aztán igaz ítéletre áll. Itt azonban különösen is
megjegyezzük, hogy a lélek, mindjárt a halál után,
tehát még a feltámadás és ítélet előtt, megnyeri lé
nyegileg a maga osztályrészét, azaz vagy boldog vagy
boldogtalan állapotba jut, aszerint, amint ez életben,
a Krisztusban közölt kegyelmet befogadta vagy elta
szította. Nevezetesen a kegyesek lelkei Isten kezében
várják a test dicsőséges feltámadását, és az örök üdv
teljes élvezetét, az istentelenek lelkei pedig kárhozat
ra mennek.” (229—230. oldal.)
Masznyik Endre utolsó mondataihoz annyit kívá
nunk hozzáfűzni, hogy az evangélikus hittudósok Is
ten halálunk óráján végbemenő döntését „judicium
particulare” (részleges, egyéni ítélet) néven említik
hitrendszerükben. Ezzel szemben a végleges, nagy
ítélet neve latinul: „judicium aeternum” (örök ítélet).
Dr. Raffay Sándor korábban professzor, később
evangélikus püspök, bibliafordító, nagytekintélyű hit
tudósa volt Egyházunknak. 1947-ben halt meg. Jelen
nemzedékből az idősebbek még jól emlékeznek reá.
Mit mond ő a test és lélek viszonyáról? ,,A földi élet
múlandó, mert testben folyik, mert testhez van köt
ve. A lélek ellenben öröktől fogva volt és lesz,
mert Istentől való. A testet is a lélek élteti, s mi
helyst elhagyja a lélek a testet, az összeomlik és
enyészetnek indul.” („Feltámadás”. Húsvéti cikk. Ev.
Élet 1942. 14. sz.)
ÉNEKESKÖNYVÜNK HIBÁS?
Ha a lélektagadás keresztyénellenes tanítását elfo
gadjuk, akkor Evangélikus Énékeskönyvünkből jó
néhány lapot ki kell szaggatnunk. Így például Roy
Mária kedves énekét: „Az Űr szent Bárányára, Te
szem le bűnömet”, mert ennek befejező versszaka így
hangzik: „Szeretnék lakni Nála, hol mennyei sereg,
Dicső harmóniába, Örök imát rebeg.” (427. ének).
Ugyancsak ki kellene tépni Malmivaara Vilmos
finn lelkészköltő Podmaniczky Pál által lefordított
remek énekét: „Uram ó add, ha vándorutam, Majd
véget ér itt e borúban, Elérjek Hozzád, s Te fényes
orcád, meglássam én.”
Ez az „Én” személynévmás arra utal, hogy az em
berben meglévő „tudat” vagy méginkább ,éntudat” a
halálban nem szűnik meg, mert annak hordozója a
halált túlélő „lélek”.
De különösen ki kellene tépni How W. Vilmos an
gol énekszerző énekét is; „Hány hívő érte el az égi
célt?” Ez a 7 versszakból álló bizonyságtevő ének ki
mondottan az üdvözült lelkek mennyei boldog ének
léséről zeng: „Ó áldott egység, boldog szent sereg,
Míg mi itt küzdünk, ő k ott fénylenek”. (454. ének)
A keresztyénség kétféle Egyházat különböztet meg:
Egyik a földön „Küzdő Egyház” az „Ecclesia mili261

tans”. A másik a mennyben Istennél célhoz ért Egy
ház az „Ecclesia triumphans” a „Győzedelmes Egyház”.
De ha a Cullmann—Lehel F. által hirdetett lélektagadásnak helyt adunk, akkor nemcsak Énekes
könyvünkből, hanem Bibliánkból is ki kell szaggat
nunk a lélek önálló voltát és halálutáni létezését hir
dető lapokat. Vállalkoznak erre a hamis útra tévedt
egyházi emberek? Aligha!
Hála Istennek, Németországban is vannak még hí
vő egyházi tanítók, teológiai professzorok, Adolf Köberle müncheni professzorról 85 éves korában az
Evangélikus Élet is megemlékezett. A lélekhalhatatlanság ügyében levelet intéztem hozzá. Köberle pro
fesszor mélyen fájlalta, hogy Egyházunkban felburjánzott a lélektagadás hamis teológiai irányzata. Ezt
írta többek között: „Die lutherisohe Kirche steht mit
dér Verkündigung vöm Seelentod innerhalb dér
christliChen ökumene völlig einsam und verlassen
da.” Magyarul: „A lutheránus Egyház a lélek halá
lának hirdetésével a keresztyén ökumenén belül tel
jesen egyedül és elhagyatottan áll ott.”
Ne csodálkozzunk, írja a továbbiakban, ha száz
ezrek és milliók ma az okkult toudományokhoz: parapsychológiához és spiritizmushoz fordulnak. Itt mi
zsákutcába jutottunk. A lutheránus püspöki konfe
renciának kellene itt rendet teremtenie.
Az ateista kommunizmus 45 éves időszaka kitűnő
háttért szolgáltatott a lélektagadás irányzatának. Mi
vel azonban a lefolyt irodalmi vita után, a lélektagadók nem beszélhettek tovább a lélek haláláról, új
módszerhez folyamodtak: Elhallgatták és mai napig
elhallgatják a lélek önálló létezését, így halálutáni
továbblétezését is. A lélek létezésének és halálutáni
továbbélésének elsikkasztása jellemzi ma az evangé
likus igehirdetők szószéki és temetési igeszolgálatát.
Ezáltal rendkívüli módon megszegényítik keresztyén
eszkatológiánkat.
A test feltámadásának akkor van értelme, ha lel
künk halhatatlan. Amíg a testet sírba fektették és
csontváza épségben várta a megelevenedést, addig
bátrabban lehetett beszélni a test feltámadásáról. Ma
azonban, amikor a testet elhamvasztják, sőt hamvait
vízben szertefolyatják, egyáltalán nem biztató do
log a lélek letagadásával egyedül a test feltámadá
sába vetni bizalmunkat.
Én ugyan személyesen hiszem, — és tudom, hogy
velem együtt sok hívő testvérem hiszi, hogy Isten,
aki a világot teremtette, testünk egyetlen atomjából,
az egész testet, megdicsőült formában újrafelépíteni
és halhatatlan lelkűnkkel egyesíteni képes.
Mivel lelkem halhatatlan, testi halál és feltámadás
között sem szűnik meg az éntudat folytonossága. Ha
azonban igaz volna a lélek halála, vagy egyáltalán
nem volna lélek, akkor nem volna kontinuitás sem.
Pedig Jézus világosan mondja: „Aki hisz énbennem,
ha meghal is él. És aki csak él és hisz énbennem, so
ha meg nem hal.” (János 11,25-26).
Óriási hiányosság, ha lelkészek és teol. tanárok
nem tudnak hinni Isten láthatatlan világában. A lé
lektagadás mögött ez a fájdalmas hiányosság húzó
dik meg. Pedig az írás világosan mondja: „A hit a
nem látott dolgokról való meggyőződés.” (Zsid. 11,1).
„Nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra,
Mert a láthatók ideigvalók, a láthatatlanok pedig
örökkévalók.” (2 Kor. 4,18). „Boldogok, akik nem
látnak és hisznek.” (János 20,29).
A modern kultúrember elmechanizálódott, képtelen
elmélyült, igazi lelki életre. Nagy baj, hogy nem is
meri a böjt áldásait sem. Életfilozófiájának irányító
ja, akár bevallja, akár nem, ez a mondás: „Csak azt
hiszem, amit látok!”
Dehát hol a lélek, amikor nem látom? — kérdi a
szkeptikus ember. Nos tudd meg kételkedő barátom:
Én vagyok a lélek, aki hozzád beszélek. Én vagyok a
lélek és nekem van egy testem!
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Századunkban, Max Planck és az atomok titkainak
felfedezése óta, a materialista világnézetet, amely azt
vallotta: Csak azt hiszem, amit látok és megfogha
tok — megbukottnak kell tekintenünk. Elmúlt év
ben Stockholmban, a Nobel-díjasok kiosztásának ün
nepségén, (a Magyar TV is mutatta a képet), félkör
ben ültek a korábbi Nobel-díjas tudósok, jelen volt
a svéd királyi pár is. Felállt egy Nobel-díjas tudós és
rövid beszédet tartott arról, mint vélekedik ma a tu
domány a világmindenségről: Ha a világegyetemben
fellelehető összes anyagot, tehát az égitesteket egy
begyúrnák, úgy hogy az egy narancs nagyságának
felelne meg, ahhoz viszonyítva, az univerzum, tehát
a világegyetem akkora volna, mintha azt a naran
csot egy hatalmas sportcsarnok közepén helyeznénk
el. Ezt a mérhetetlen nagyságú tért mi keresztyének
úgy nevezzük: „Isten láthatatlan világa”. Erről
mondja az Úr Jézus: „Az én Atyám házában sok la
kóhely van.” (János 14,2).
TENNIVALÓNK

Sajnálatos, hogy a lélektagadás tévtanítása, főként
a németországi és magyarországi Evangélikus Egyház
tanrendszerébe fészkelte be magát. Sokakat megté
veszt, hogy a lélektagadók magukat egy új, ész-szerű
(racionális), vallásos irányzat zászlóvivőinek képzelik.
Mélységesen sajnáljuk, hogy a német Evangélikus
Egyház egyes tanítói, még ma is kitartanak a lélek
tagadás tarthatatlan rögeszméje mellett. De hiszen
meg van írva: „Ti közietek is lesznek hamis tanítók,
akik veszedelmes eretnekségeket fognak becsempész
ni”. (2 Péter 2,1).
Ennek a kisiklásnak helyreigazítása nem a mi fel
adatunk. A kijózanodás és gyógyulás minden bizony
nyal be fog következni. Köberle professzor a helyreigazítást a német Püspöki Konferenciától várja. A
mi feladatunk, hogy imádkozzunk ennek megvalósu
lásáért és sikeréért.
A mi elodázhatatlan feladatunk, hogy magyaror
szági Egyházunk berkeiben, a krisztusi szeretet és tü
relem módszerével végezzük el a gyógyítás munkáját.
Ez nem azt jelenti, hogy elfogadjuk a félmegoldást,
hogy ,van ilyen és van amolyan álláspont”. Aki Is
ten láthatatlan világában hinni nem tud, és a lélek
létezését tagadja, az nem lehet evangélikus lelkész.
Luther éneke azt mondja: „És jól vigyázz, hogy em
berek, meg ne rontsák nagy kincsedet, Ezt bízza rád
Megváltód!” (Ev. Ék. 318,6).
Elkerülhetetlen egy Országos Teológiai Konferen
cia összehívása. Itt Lehel Ferenc ismertesse Oscar
Cullmann: „A lélek halhatatlansága vagy a halottak
feltámadása? c. könyvét. Ezt a felkérést a cikkíró
nem utasíthatja vissza. Aki ugyanis „Á”-t mond, an
nak szükségszerűen „B”-t is mondania kell. Követ
dobott a tóba és a tó tajtékzó hullámokat vet. Utána
szerénységem, mint a jelenlegi ev. lelkészi kar leg
idősebb tagja (Nesztora), kérni fogja az első hozzá
szólás jogát.
Az Egyház tanbeli tisztaságának megőrzése a püs
pökök joga és kötelessége. A konferencia után püs
pökeink, az esperesi karral egyetértésben, szögezzék
le:
Helyi ad-e a Magyarországi Evangélikus Egyház a
szentírásellenes, a „Doctrina christiana” alapelvének
ellentmondó, lélektagadó tévtanításnak, vagy az Ág.
Hitvallás kifejezését használva „kárhoztatja” és el
utasítja azt?
Ha az elutasítás mellett dönt, amiben nem kételke
dünk, akkor utasítsa az Ev. Egyház tanítóit, a legala
csonyabb foktól a legmagasabbig, hogy ennek meg
felelően tanítsanak. Hibát követ el az is, aki elhall
gatja a lélek létezését. Agyonhallgatják azt a tényt,
hogy az embernek lelke is van. így bújnak ki az ál
lásfoglalás kötelezettsége alól. A lélek agyonhallgatása azonban egyenlő a lélektagadássál.

Az evangélikus evangélizációról
Az Evangélikus Élet húsvéti számában megjelent egy imavezérfonal
az evangélizáció szükségességéről és sürgősségéről. Ez indít c sorok meg
írására. A Testvéri Szó megjelenése óta foglalkozunk — más aspektusból,
elsősorban vertikális tájékozódásra figyelemmel — egyházunk belső, lelki
megújulásának problémáival. Az evangélizáció fontosságának és sürgőssé
gének kiemelésével szeretnénk néhány gondolatot
továbbadni Testvére
inknek, akik ezt Urunktól kapott halaszthatatlan missziói parancsnak tart
ják.

1. A Testvéri Szó-bán és „Egyhá
zunk belső megújulásáért” c. irat
ban (Ev. Élet 1987. jan. 18.) fogal
mazódott meg és került egyházunk
nyilvánossága elé:
egyházunknak
gyökeres belső megújulásra van
szüksége. A Testvéri Szó döntően
egyházunk horizontális problémáit
és azok megoldását fogalmazta meg.
Nagyrészt a zsinat hatáskörébe tar
tozó strukturális, jogi, és más gya
korlati problémákat. Igaza van a
Testvéri Szó-nak abban, hogy ná
lunk az evangéliumhirdetés torz és
erőtelen. Ennek okát azonban nem
csak, és elsősorban nem a pártál
lam és a diktatórikus egyházvezetés
szabta korlátokban kell keresni. Az
evangéliumhirdetés ereje és tiszta
sága az igehirdetőnek Jézus Krisz
tussal való belső, lelki kontaktusá
nak mélységén és tisztaságán mú
lik, ez elsősorban vertikális problé
ma!
2. Dr. Hafenscher Károly már
1979-ben egy LMK ülésen hangsú
lyozta: „Belső szobánk megújulása
nélkül nem várhatunk komoly meg
újulást gyülekezeteinkben sem.”
O. Hallesby írja „Az imádságról”
c. könyvében: „Az igehirdetés tulaj
donképpeni feladata, hogy hallgatóit
az ige által Isten színe elé tudja
állítani.”
Az ilyen igehirdetői magatartás
nak hazánkban komoly hagyomá
nyai vannak: Balikó Zoltán, Csepregi Béla, Káldy Zoltán (pécsi lel
kész), Turóczy Zoltán, n. Zászkaliczky Pál, stb. A felsorolt igehir
detők példái, a fel nem soroltak
kal együtt megerősíthetnek
ben
nünket abban, hogy egyházunk
megújulását lelkészevangélizációkkal
kellene elkezdeni, ahogy az Túróczy
püspök példájából is ránk maradt.
Hiszen a „csontlágyító évek” terhei
lelkészeink szívében is hagyott ér
zékelhető nyomokat. — Kinek van
erre energiája? A zsinat nehéz fel
adatai között talán a legnehezebb:
talál-e megoldást arra, hogy a lel
késznek legyen ideje, energiája, felkészültsége az időigényes lelki mun
kára. A „futkosó” egyházunknak
lesz-e módja, ideje, hogy imádkozó
egyház is legyen? Balikó Zoltán ír
ja „A lelkész adventje” c. írásában:
„Amikor megfáradtam, elkesered
tem, annak mindig személyes kap
csolatom lazulása volt az oka drá
ga Urammal... a lutheri tanács: ha
sok a dolgod, hosszabban és alapo
sabban imádkozzál.”
3. A politikai rendszerváltás óta
egyházunkban
intenzív
missziói
munka végzésére lenne lehetőség és
igen nagy szükség. Bár sokan úgy
látják: egyházunkban ma sincs na
gyobb szükség ébresztő- és mélyebb

lelki munkára, mint eddig. Ez a
szemlélet azt tükrözi, hogy az el
múlt évtizedek alatt lelkiekben
igénytelenekké váltunk.
Másrészt vertikális tájékozódá
sunk ezekben az években a legkü
lönbözőbb zavaroknak, sérüléseknek
volt kitéve és eldeformálódott. Ez
idő alatt szinte észrevétlenül épül
tek olyan válaszfalak Isten és az
emberek közé, amelyek elhomályo
sították válságunk nagyságát, bű
neink nagyságát, mélységét, váltságunk nagy árát és az üdvösség álla
potát sem tudjuk biblikusán érté
kelni. Dr. Frenkl Róbert zsinati
megnyitójában mondta: „Az egyház
megújulásához a személyes megté
réseken át vezet az út.”
4. Hazánkban bekövetkezett rend
szerváltás lehetőségei váratlanul és
készületlenül értek bennüket. Scholz
László lelkésztestvérünk felismerve
akkor az evangélizációk, elsősorban
a lelkészevangélizációk égető szük
ségességét — idős kora ellenére —
több helyen tartott lelkészevangélizációkat. Sajnálatos, hogy sem egy
házvezetésünk, sem lelkészeink egy
értelműen nem ismerték fel meg
újulásunk járható keskeny útját.
— A Lelkipásztorban a „jézusi
rendszerváltás”, „Akarsz-e meggyó
gyulni?” „Ébredést! Kinek?” és más
írások a felszínen tartották egyhá
zunk ébresztésének problémáját, de
a kérdés továbbra is kérdés m a
radt: „hogyan tudunk egyházunk
siralmas, elesett állapotából kiútra
találni?” — Régi igazság, hogy Is
ten a szektákkal „ingerli”, „ébresz
ti” a történelmi egyházakat a meg
újulásra. Egyházunk a szekták miszsziói munkáival szemben is bátor
talan, tehetetlen maradt!
5. Egyházunk nem halt meg, csak
alszik: Áldjuk érte Urunkat, Aki
gondoskodik arról, hogy a mai egy
házunkban is legyenek „tartalék”
emberei, ha kevesen is, és hangjuk
meggyőző ereje nem mindig érvé
nyesülhet, mégis hallható az ébresz
tés, a missziói munka, az evangéli
záció fontosságáról. Fabiny Tamás
még a pártállam idején rádiós ige
hirdetésében természetes egyszerű
séggel fogalmazta meg a kérdést:
„Magyar Evangélikus Egyház al
szol?” Ébresztő igehirdetésére az or
szág minden részéből elismerő le
velek érkeztek, arról tanúskodva,
hogy „a hamu alatt izzik a parázs.”
Az evangélikus evangélizáció való
ban égetően fontos ügy! „Üj szán
tást kell szántanunk. (Hós 10,12).
— Talán a lelkészi munkaközössé
gek keretein belül gondolhatunk
először hitmélyítő lelkészevangélizációkra. Ha nem is vállalja min
den lelkész első alkalommal a „fe
lülről születés” fájdalmait. Mégis

abban a reményben kezdhetjük,
hogy egyre terebélyesedik az ébre
dés egyházunkban, gyülekezeteink
ben!
Gondolnunk kell az ifjúság kö
zött évek óta folyó örömteli lelki
munkára is, melyekről az Ev. Élet
ben (1980-as évektől) olvashatunk
nagyszerű beszámolókat. Ennek fel
becsülhetetlen nagy jelentősége ab
ban mutatkozik, hogy a megújulás
lelke egészen közel jött hozzánk.
Nem lehetünk eléggé hálásak
Urunknak az ifjúsági konferenciá
kon tapasztalható újjászületésekért!
Egyházunk már az ébredés előteré
ben van, ha még nem is az erőte
rében. Jó lenne, ha odaállhatnánk
— lelkészek és gyülekezetek — ahol
a Lélek szele fúj, a Jézus Krisztus
ról szóló evangélium útjába!
Ébresztő evangéliumhirdetőket ne
héz találni. Ez is indokolná, hogy
lelkészek evangélizálásával kellene
elindítani a lelki megújulás mun
káját. Testvéri szeretetben! Mert
„csak a testvéri szeretetre van ál
dása az Urnák. Ö, mily szép és
gyönyörűséges, ha a testvérek egyet
értésben élnek! Csak oda küld az
Űr áldást és életet mindenkor!”
Az Űr áldása legyen lelkészeink
életén és szolgálatán.
1992. május 2.
Tihanyi György
Keszőhidegkút

A THEOLÓGIAI SZEMLE
ezévi 2. száma a közeli napokban
jelenik meg. Az első oldalon az
újonnan alakult Szerkesztő Bizott
ság elnöke, dr. Hafenscher Károly
köszönti az olvasókat és vázolja az
elképzeléseket a lappal kapcsolat
ban. Ezután Horváth Barna medi
tációja következik „Sursum
corda!” címmel.
A Szemle derekas
részét különféle tanulmányok töl
tik ki. Ezek közt találhatunk bib
liai tanulmányt, egyháztörténetit,
lélektani kérdésekkel foglalkozót.
Megismerhetjük az ortodox egyhá
zak vezetőinek találkozásáról ki
adott nyilatkozatot, olvashatunk
írást a lelkipásztorokról, mint az
evangélium reprezentánsairól, va
lamint egy felszólalást a keresztyén
felelősségről a mai magyar társa
dalomban, mely felszólalás Gödöl
lőn, a KDNP országos értekezletén
hangzott el.
Érdemes figyelni
methodista testvéreinknek az ökumenéről alkotott véleményére, va
lamint Szabó Zoltán volt pataki
professzor életére. A 2. számot két
könyvismertetés zárja.
Tegez Lajos
olvasó szerkesztő
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KILENCEDIK VASÁRNAP
Jn 15,1—5.

Jézus e szavai János leírása szerint közvetlenül az
utolsó vacsora után hangzottak el. Már közeledett az
áruló, és vele együtt a kínos kereszthalál. Húsvét
előtt az utolsó csöndes, együtt töltött percekben Jé
zus tanít. Nem a sokaságot, nem a hivatalos egyhá
zi elöljárókat, hanem a tanítványokat, akik életük
legnagyobb csalódása, kudarca, a kereszt botránya
előtt állnak. Sürget az idő, egyszerűen fogalmaz Jé
zus, föl is tűnik a tanítványoknak: Íme most nyíltan
beszélsz, és nem példázatot mondasz. (Jn 16,29)
A bibliai jelképek között Izráel szőlőskert, amelyet
Isten Egyiptomból áttelepített Kánaánba, hogy ott
gyökeret verjen és elterebélyesedjen. (Zsolt 80,9—12).
Olyan szőlőskert, amelyet Isten telepített és gondo
zott. (Ezs 5,1—4). A szőlőtő az alapfeltétele a szőlő
vessző létének és az édes fürtöknek. Jézus magát
ilyen értelemben mondja szőlőtőnek, mégpedig igazi
szőlőtőnek. Tanítványai a szőlővesszők, melyek csak
akkor hoznak termést, ha állandó, élő kapcsolatban
vannak életük alapfeltételével, a szőlőtővel, amiből
táplálkoznak.
Jézus külön hangsúlyozza, hogy ő az i g a z i sző
lőtő. Aléthinos: megbízható, valódi, hitelre méltó.
Van talán olyan szőlőtő, amely nem valódi, nem hi
telre méltó? Bizonyára, hiszen ha nem lenne, Jézus
nem emelte volna ki, hogy Ö az igazi. Mindannyiunk
életvitele, gondolkodása táplálkozik valamiből vagy
valakiből. Mindannyiunk életében van egy fontossá
gi sorrend, fontos és kevésbé fontos dolgok, amelyek
valamilyen középpont körül forognak. Ez a közép
pont lehet önmagam, az önmegvalósítás, a humaniz
mus, valamely távlati életcél, de lehet az „Élj a má
nak!” (Carpe diem!), vagy a minden hiábavalóság re
lativizmusa és nihilizmusa. Gondoljunk csak az első
parancsolatra és Luther magyarázatára. Az a közép
pont, amely köré életünket berendezzük, mint vala
mi szőlőtő, tápláló forrás is, mely mozgat, lendít va
lamilyen irányba: önmagunk építése vagy az önpusz
títás irányába. Mégis, mindezek a „szőlőtövek”, _ha
átmenetileg megbízhatónak is tűnnek, végül mégis
hamisnak bizonyulnak, legkésőbb a halál küszöbén.
Jézus viszont megbízható, hiteles szőlőtő. Aki hozzá
kapcsolódik, oly szorosan, mint a szőlővessző a tőhöz,
szintén mozgató, lendítő erőt kap — de egy egészen
más irányba, mint a nem igazi szőlőtőből élő vesszők.
Az emberek élete olyan autóhoz hasonlítható, amely
egyirányú utcában a forgalommal szemben halad. A
forgalom irányát Isten határozta meg: Isten és egy
más felé közeledve éljünk. Az emberek többsége
azonban egyre gyorsabban fut, menekülni próbál Is
ten és embertársa elől, tehát az Isten által megsza
bott iránnyal ellentétben él, míg végül előbb-utóbb
bekövetkezik a katasztrófa: tönkrement családok, öngyilkosság, szenvedélybetegségek, háborúk, magá
nyosság és/vagy a kárhozat. Az az erő, amely egye
dül az igazi szőlőtőből, Jézusból árad, visszafordít
minket Isten és egymás felé haladó irányba.
Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt énbennem, lemetszi. (2/a). Gyakran akad a szőlővesszők
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közt olyan, amelyik valamilyen okból terméketlen
marad. Teljesen természetes, hogy a szakértő szőlősgazda lemetszi az ilyet. Vannak Jézus közelében nagyón sokan, akik szorosabb-tágabb kapcsolatot tartanak az egyházzal, esetleg rendszeres templomlátogatók, akiknek élete mégis gyümölcstelen, nem termi
az Istennel és embertársakkal való közösség, a szeretet gyümölcseit. Mégis azt hiszik, hogy buzgó
tem plom járásukkal vagy adakozással megtették kö
telességüket a lelkész, az egyház és Isten felé, meg
váltották helyjegyüket a mennyországba. A gyümölcs
az egészséges tőhöz való tartozás eredménye, a sze
retet gyümölcsei az egészséges tőből fakadó élet követ
kezményei. Nem elég Jézust két lépés távolságból kö
vetni, bár szeretető, bűnbocsátó kegyelme és minde
nek fölött való hatalma megérinthet bennünket ilyen
távolságból is. Jézussal „testközelbe” kerülnünk lét
szükséglet; a helyes irányba fordult és gyümölcsöt
termő élet alapfeltétele. A jánosi misztika így válik
értelmes és értelmetlen földi élet, üdvösség és kár
hozat határmezsgyéjének realitásává: aki énbennem
marad, az terem sok gyümölcsöt.
... és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja,
hogy még több gyümölcsöt teremjen. (2/b). A termő
szőlővesszőket a szőlősgazdák megtisztogatják a na
gyobb termés érdekében. Hasonlóképp a mi Atyánk
is tisztogatja az igazi szőlőtőhöz, Jézushoz tartozó
szőlővesszők, egykori és mai tanítványok életét.
Számtalan eszközt használ erre. Legfőképp az élő és
hangzó igén és a szentségeken keresztül, de körülmé
nyeinken, lehetőségeinken, korlátáinkon, lelkiismere
tűnkön és oly gyakran egymáson keresztül is meg
szólít, felszólít, hív és továbbsegít minket. Urunk fél
tő gondot visel az övéire — de hisz ezt oly sokan ta
pasztalták már, kérjünk ezt meglátó szemet és szívet
tőle!
Jézus nemcsak majd egykor örök életet, hanem
már itt a Földön igazi, értelmes, emberhez méltó éle
tet adó kapcsolatot akar ajándékozni — saját magá
val, magában. Megszólító szava egyenes beszéd: ne
térjünk hát ki az egyenes válaszadás elől!
Kovács László
(Tolnanémedi)

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI
10. VASÁRNAP
János 9.24-38.

Az egyházi esztendő homiletikumához a legauten
tikusabb detempore textuárium az ún. óegyházi perikópa-rend. Az evangélium a szemléltetőbb, történe
ti, a „könnyebb”. Az epistola nagyobb elmélyülést,
mélyebb teológiát kíván, tehát nehezebb.
Az epistolai textusokkal sokkal több nehézsége van
a lelkészeknek. De ha valaki vállalta a több fárad
sággal járó elmélyülést, rendszerint megkapta jutal
mát az epistola csodálatos üzenetében.
A Szlovák Agenda megőrizte a Szentháromság utá
ni 10. vasárnap ősi egyházi és világtörténeti jellegét.
Külön magyarázatban megragadó drámaisággal közli
Josephus feljegyzéseire utalva Jeruzsálem pusztulá
sát. A „SKAZA JERUZALEMSKA ” nyomasztó, fáj
dalmas emlék, mely bűnbánatra int. „Ha meg nem
tértek, hasonlóképp elvesztek...” A perikópa-rend in
tenciója szerint ez az egyetlen igazi „bűnbánati va
sárnap”.
Az egyházi esztendő Szentháromság utáni 23—27.
vasárnapjának tematikailag eléggé rendezetlen és
unalmas textiáriuma még szürkébb lett azáltal, hogy
Róma a vízkereszt utáni vasárnappal együtt egy sé
mába foglalja, mint „évközi vasámapokat”-at, mint
valóban ünneptelen és eseménytelen vasárnapokat.
Ez az elfeledett, gyakorlatilag ki nem használt ho~
miletikumú ünnep azonban az elmúlt negyven év so

rán mégis váratlanul felelevenedett. Az egyháztól
idegen, átlátszó célzattal, hidegháborús erőket kiszol
gálva ez lett a „Hirosima vasárnap”. Természetesen
nem említette mégcsak nevében sem az eredeti Je
ruzsálem pusztulásával kapcsolatos bűnbánati napot.
A félreértések elkerülése végett le kell szögeznünk,
hogy minden háború, tömegírtás bűnbánatra, önvizs
gálatra kell, hogy intsen, politikai nézetektől függet
lenül is. A CUI PRODEST? jogi elve alapján világos
volt, hogy bizonyos köröknek érdeke, és karrierkér
dése volt az emlékezés felvetése, és állandósított éb
rentartása. Ezzel persze nem a bűnbánatból eredő
megbékélést, hanem a gyűlöletszítást szolgálta. A há
borút megelőzni kell, s nem utólagosan a régi séma
szerint értelmezni: a győztesnek önigazolás és dicső
ség, a vesztesnek „vae victis!” vádalap.
Ezzel teljesen ellentétes a 10. vasárnap kérügmája,
mely az örök bűnbánatra intő isteni igazságszolgálta
tásra figyelmeztet. Ezt hivatott dokumentálni az
óegyházi evangélium: „És Jézus látva a várost, sírt
rajta mondván: bárcsak felismerted volna ma a bé
kességedre vezető utat... jönnek majd napok, amikor
ellenségeid sáncot húznak körülötted... körülzárnak,
földre tipornak téged és fiaidat, és nem hagynak
benned követ kövön, mert nem ismerted fel meglá
togatásodnak idejét...” (Lk 19,41-44). Hadd utaljunk
az ÚTMUTATÓ idetartozó heti igéjére is: „Az igaz
ság felmagasztalja a nemzetet, a bűn pedig gyalá
zatára van a népeknek.”
Ideje, hogy visszatérjünk az eredetei rendhez.
Ajánlatos, nem elkerülve a nehéznek tartott epistolai
textusokat, bűnbánati — úrvacsorái alkalmat tartani.
(A hagyományokat tiszteletben tartó nagytarcsai
gyülekezetünkben mindezek ellenére megemlékeztünk
Jeruzsálem pusztulásáról. Nem maradhatott el a
Szarvasi Énekeskönyvből származó 462-es ének.
Ajánlható még: Luthertől: 447-469.)
Vázlat idei textusunkhoz:
MEGNYÍLT SZEMEK — ELVAKULT SZIVEK

I. Ma ősi egyházi rend szerint Jeruzsálem tragikus
pusztulására emlékezünk. Az Úr Jézus utolsó jeruzsálemi útján látnoki szemmel nézett az őt elutasító bű
nös városra és megsíratta.
33 évig tartott a kegyelmi időt. Jézus megfeszítése
és feltámadása után hozzávetőlegesen ugyanennyi idő
telt el, mikor Kr.u. 66. körül Titus római hadvezér
megkezdte a hadműveleteket és 3—4 évi ostrom után
70-ben a húsvéti ünnepekre felzarándokolt másfél
milliós lakosság borzalmas pusztulását idézte elő. A
jézusi síratás kísérteties emlékeként csak az ún. Si
ratófal maradt meg. Az egyház népe is bűnbánattal
emlékezik. A Sátán igyekszik elvenni a világraszóló,
figyelmeztető történés élét. így egyes exegéták igye
keznek „vaticinium ex eventu”-ként beállítani Jézus
jóslását. Eszerint nem Jézus jövendölt, hanem csak
Lukács formálta a már bekövetkezett pusztulásnak
megfelelően Krisztus szavait. Akármilyen jeleket ad
figyelmeztetésül Isten, mindig akadnak, akik hamis
exegézissel hátráltatják az igaz bűnbánat létrejöttét.
II. Megbolydul az egész város, a nép és a tanítók.
Képtelenek elfogadni Isten csodáját. A meggyógyult
csak azt mondhatja: Egyet tudok, hogy vak voltam,
most pedig látok. Egyszerű, engedelmes hite misszionáló bizonyságtétellé lesz. Születése óta szomorú szü
lei most a félelem miatt nem mernek látóvá lett gyer
mekük bizonyságtétele mellé állni. „Elég idős már,
feleljen magáért!” Az Isten csodáját megtapasztalt
lélek nyíltságával kérdi: „Ti is az ő tanítványai akar
tok lenni?” Az ébredés népét gyakran a hivatalos ta
nítók igyekeztek letorkolni és kiközösíteni. A megke
ményedett szívű szülők önző vakságukban magára
hagyják a gyermeket. A vezetők elvakult gyűlöletük
miatt nem látják, hogy Jézuson keresztül Isten cse

lekedett. Szívük vaksága megmarad, noha szemeikkel
látták a messiási jeleket.
III. összegezve: A detempore homiletikuma és a
textus bezárja a kört a mai egyház számára is. Jézus
sírt a város felett, mi nem sírtunk: most a csoda át
élésének, örömének táncát kellene járnunk de nem
ujjongunk, csak rágalmazunk, ítélgetünk, elégedet
lenkedünk. Így igaz ránk Máté 11,16. folytatása is
minkor Jézus felsorolja a városokat ahol csodái vol
tak (Mt 11,20)... köztük van ma a mi Magyar Evan
gélikus Egyházunk is...!
Tartsatok bűnbánatot, hogy örülhessetek!
id. Győri János
ny. lelkész

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI
11. VASÁRNAP
Lukács 17,7-10.
Szólj Mihozzánk Szent igédben!
— Mitagadás, akiről itt Jézus beszél az lelkiisme
retlenül bánik emberével, kihasználja, kizsákmányol
ja. Nincs egyenjogúság, sem emberiesség, viszont van
egy élesen elhatárolt rend ember és ember között. —
Ez az ember nem illik a mi korunkhoz, úgy ahogy a
szolgák sem.
— A szolgák manapság kimentek a divatból. Le
het ugyan még egyet kettőt látni a gazdagokról szó
ló krimifilmekben, de ott is, mint testőrök, gorillák,
akik erős fizikumukat megbízóik védelmére vetik be,
és jaj az ellenszegülőknek, a betolakodóknak, a sötét
űzelmeikbe keveredett igazságkeresőknek, mert meg
tapasztalja a fizetett öklök irgalmat nem ismerő csa
pásait.
— A ma emberének nem is szolgákra lenne szük
sége leginkább, de becsületes emberekre. Előzékeny,
udvarias eladókra, önzetlen orvosokra, türelmesen
hallgatni tudó lelkészekre, akik nem csupán kény
szeredett kötelességből tesznek valamit a másik em
berért. Manapság, ugyan ki vállalna kényszerítő kö
rülmények nélkül, ilyen példázatbeli szolgai munkát.
Irányítani, sokak ügyeit intézni, fontosnak lenni má
sok szemében — ez sokak vágyálma még akkor is,
ha híjával vannak a szükséges kvalitásnak.
A tisztességhez hozzátartozik, hogy vessünk egy
pillantást a másik oldalra is, mert hiszen hála Isten
nek vannak szép számmal olyanok is, akik önmagu
kat nem kímélve, áldozatot is képesek hozni ember
társukért. A munkaidő után úgynevezett második
műszakot dolgozó háziasszonyok, feleségek, nagyma
mák, akiknek munkája akkor megbecsült igazán, ha
valami oknál fogva kiesnek ebből a szolgálatukból.
Akkor döbbennek rá a családtagok, mennyi áldozatot
hozva szerették őket. Gyülekezeteinkben is vannak
sokan, akik önként vállalnak — időt és fáradságot
áldozva, önmagukat nem kímélve — plusz munkát.
Presbiterek, gyülekezeti tagok, akik a közösségért
évek hosszú során át dolgoznak és a legtöbb esetben
még elismerést sem kapnak senkitől.
— Vajon Jézusunk példázata nem érzékelné az
említett, illetve felvázolt szolgálat és szolgálat közöt
ti különbséget? Minden bizonnyal igen! Ugyanakkor
a felszólítás egyértelműen szól mindenkihez: 10. v.
...m ondjátok ezt: Haszontalan szolgák vagyunk, azt
tettük, ami a kötelességünk volt.” Ennek kimondása
a keresztyénektől olyan engedelmességet kívánna
meg, mint a példázatbeli rabszolgáé, aki azt teszi
mindenkor, amit néki parancsolnak. — Kezdemé
nyezés, vélemény-nyilvánítás és visszaszólás nélkül,
állandó engedelmességben? — Keresztyének, mint
önkéntes segédmunkások az egyház „üzemében”, —
mint lökhárítók az élet csattanós partjain? Egyértel
műen ki kell mondanom: Nem! Jézusunk azt várja
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tőlünk, hogy cselekedeteink, tetteink alapja a hit
legyen, mintegy válasz az Ő szeretetére, ami feltétel
nélküli és végtelen.
Ugyan hová vezetne az, ha a kersztyének úgy ér
telmeznék Jézus szavait, hogy nekünk állandóan tel
jesíteni kell valamit, hogy utána mintegy jogosnak
vélt alapot teremtve elvárhassunk valami jutalmat
az Istentől.
— A példázatbeli történet szerint a szolga elvégez
te a szokásos napi munkáját, majd hazamegy és ott
hon vár rá a ,,második műszak”,
— Ura vacsoráját kell elkészítenie, majd tálal, fel
szolgál és mire rendbe tett mindent — ezek után —
legutoljára következett ő. — Jézus felveti a kényes
kérdést, megköszöni-e a példázatbeli Úr az ő rabszol
gájának (doulos), hogy az minden reábízott feladatot
elvégzett A válasz: Nem! Mit akar Jézus megvilágí
tani ezzel a nemmel? Azt, hogy nem történt semmi
szóra érdemes, csak ami rabszolgai kötelesség, ami
járt az úrnak. Ezzel Jézus szétzúzza az érdem tévhi
tét. Az elhangzottakat egyenesen alkalmazza az apos
tolokra.
Nehogy azt higgyétek, hogy adósotokká tettétek
Istent! Jézus minden bizonnyal egyáltalán nem akar
ja, hogy rossz lelkiismeretű, önmarcangoló, önhaj
szoló emberek legyünk, biztosan nem, mert hisz ez
nem lenne evangélium! Elviselhetetlen lenne az éle
tünk, ha álandóan csupán utasításokat kellene vég
rehajtanunk és a végén meg azt mondani, hogy ha
szontalan szolgák vagyunk. — Jézus ezen példázat
ban nem értékel, nem bírálgatja sem az úr, sem a
rabszolga helyzetét, csupán egy állandóságról beszél.
Nyilvánvaló e példázatbeli úr alatt az Istenre kell
gondolnunk, mert Jézus itt mai szóhasználattal élve
„főnökről” és „beosztottról” beszél. Magától értetődő
az, hogy a beosztott engedelmeskedjen, magától ér
tetődő az, hogy az igehirdető Istennek engedelmes
kedjen és ne csak saját intelligenciájára, vagy a vele
támasztott elvárásokra (emberiekre) figyeljen. Vilá
gos, hogy a keresztyéneknek Isten rendelkezésére
kell állni. Nem történik semmi különös, ha mi azt
tesszük, amit az Isten szeretne. Mennyi feszültségtől
szabadulunk meg, ha elfogadjuk Isten szeretetét: Jé
zus mindent jól elvégzett! Ehhez nem kell hozzáten
nünk semmit, ezt el kell fogadni, mert ugyan mi le
ne az, amivel Isten előtt elismerést tudnánk szerezni?
— Minden elismerés egyedül, kizárólag ő t illeti, Aki
szeretetből életét adta érettünk, hogy nekünk Örök
életünk legyen. A Mester minden parancsolatának
teljesítése esetén sem tehetünk többet, mint amivel
tartozunk Jézusnak kimondhatatlan szeretetéért.
Rengeteg hiábavaló vita és önigazoló pótcselekvés
lenne ezzel megoldva, ha ezt mi el tudnánk fogadni.
Pathó Gyula
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12. VASÁRNAP
Márk 10,17-27.
Akaratod nekem mutasd meg szüntelen!
„Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök
életet?” — Minden hátsó gondolat nélküli, maradék
talan őszinteség van e kérdésben, amelyet térdre bo
rulva mondott el az evangéliumi „névtelen” a legil
letékesebbnek, magának Jézusnak. Noha, jóllehet
nem volt egészen bizonyos abban, hogy kit is kérde
zett valójában, kihez futott oda, ki előtt borult is
térdre oly hirtelen. A „Jó Mester” megszólítás egy
értelműen rámutat erre, melyet Jézus majdnem hogy
2C6

hidegen elutasít: „Senki sem jó az egy Istenen kí
vül”. — Ezután gyöngéd szeretettel Jézus így szólt
hozzá: Tudod a parancsolatokat:... — Jézus a Tízparancsolat állandó aktualitását hirdeti, abból is a
„második táblát” idézi. Arra akarja rávezetni a kér
dezőt („gazdag ifjú” Mt 19,20), legyen tudatossá előt
te, hogy valójában sokkal többet akar, mint a puszta
Törvényt. Végsősoron neki Jézusra Magára van szük
sége, tehát Jézus, ő a színrelépő Isten, Akiben örök
élet van!
— Jézus ezután rátekintett, megszerette, majd ezt
mondta neki: „Egy valami hiányzik még belőled: add
el, amid van, és oszd szét a szegények között, akkor
kincsed lesz a mennyben; azután jöjj, és kövess en
gem!” E szavak hallatára a kérdező keserű lett, leverten távozott. „Mert nagy vagyona volt.”
Ezután szólott tanítványaihoz a gazdagok Isten or
szágába való bejutásáról, illetve annak lehetetlensé
géről, mire azok megdöbbenve kérdezgették egymás
között: „Akkor ki üdvözülhet?” A válasz rámutat az
emberi próbálkozások hiábavalóságára, előrevetítvén
az egyetlen lehetőséget: „az Istennek minden lehetsé
ges.”
Ma már nagyon kevesen gyűjtik a pénzt önmagá
ért, a gyorsan változó világ meglehetősen megingatta
az állandó értékbe vetett bizalmat, a háborúk, pénz
romlások ideiglenessé tették az értékeket, a kemény
munkával szerzett anyagi javak gyors átváltási
eszközzé módosultak, ha összegyűlik a kellő summa,
lakást, gépkocsit vásárolnak belőle. A kereskedelem
ötletesen kihasználja ezt a mohóságot, egyre több
mindent lehet részletre vásárolni és a hitel bűvköre
újabb és újabb összegek előteremtésére sarkallja az
emberek megannyi sokaságát. Legtöbben agyonhaj
szolják magukat és a rohanó évek nem hagynak időt
arra sem, hogy végiggondolják, mi is a végső értelme
ennek a vad hajszának.
Isten gyarló szolgáinak Uruktól kapott kötelessége,
hogy elmaterializálódott gondolkodású, megfáradott
testvéreik figyelmét a múlhatatlan értékek felé irá
nyítsák: Jézussal! Jézushoz! Jézus valódi biztonsággal
ajándékozta meg az embereket, ezért bíztat, hogy a
Törvény helyett Istenre bízzuk magunkat.
Jézus nem teszi ideállá a szegénységet, nem dicső
íti a nyomort, hiszen mindenekelőtt a szegényekhez,
betegekhez, elesettekhez jött, mert nekik van a leg
égetőbb szükségük Reá. ő Maga is nincstelen volt,
hogy a legelesettebb rabszolga se féljen közeledni
Hozzá, de betért a tehetősek házaiba, elfogadta a gaz
ragok meghívásait is. — Nikodémus az ő t titokban
felkereső farizeus, Arimatiai József, akinek sírbolt
jába eltemették, jómódú emberek voltak. — Az ő
igéje szerint élők nem jelentenek egyet a koldusok
kal, Maga mondja: „méltó a munkás a kenyerére”
(Mt. 10,10) A gazdag emberrel nem az volt a baj,
hogy jólétben élt, de hogy anyagiakkal kívánta be
biztosítani magát. Jézus nagyon jól tudja, a gazdag
ság, és a szegénység veszedelmeit is. A nélkülöző
inkább szomjazza, éhezi Isten igazságát, mint aki a
vagyonában bízik. Ugyanakkor a szűkölködés sem
nyújt nagyobb védelmet, mint vigasztalást a bőség.
Az erkölcsi törvény megtartása nem üdvözít, a sze
génység sem, a jótékonykodás sem, a tökéletességre
való törekvés sem üdvözít, kizárólag egyes-egyedül
Isten szeretete ment meg!
Biztonságunkat felkínált szeretetének elfogadása
adja és az erre való önzetlen válaszunk. Ebből az ön
zetlen szeretetből nem zárhatunk ki senkit. Jézusunk
nagyon nyomatékosan mondja: „Bizony mondom
néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel
is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg.”
Pathó Gyula

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI
13. VASÁRNAP
Lukács 13,22-30.

bűneinkkel, akkor könnyen előfordulhat, hogy egy
szer majd kellemetlen meglepetés ér minket. Mielőtt
túlzottan aggódnánk a távoli népekért, vizsgáljuk
meg magunkat, hogy mi vajon belül vagyunk-e már
a kapun. A lekció szava is aláhúzza ezt a figyelmez
tetést: „Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy!”
(Jel. 3,1).
Ha őszintén széttekintünk gyülekezetünkön és ön
magunkon, nincs úgy, hogy sokszor igaz ránk ez az
ige? Élő halottak vagyunk akkor, amikor úgy gon
doljuk, hogy elegendő figyelni Jézus szavát hétről
hétre a templomban, de nem valósítunk meg abból
semmit a gyakorlatban. Terméketlen fügefák va
gyunk, akik foglalják a földet, önmagukat táplálják,
de másnak nem adnak semmit tovább Isten szeretetéből. Nem jogos tehát Isten ítélete fölöttünk, amikor
elutasítja azokat, akik szeretnek rá hivatkozni, ha az
előnyös (pl. a zárt ajtók előtt), de nyomban megfe
ledkeznek róla, ha tenni kéne valamit?

Jó, ha a készülő lelkész elolvassa az egész 13. feje
zetet. Az egységet indító két hír Pilátusról és a siloami toronyról a megtérés sürgősségét hangsúlyozza.
„Elvesztek, ha meg nem tértek”. A terméketlen fü
gefa és a fejezet végén elhangzó Jeruzsálem feletti
jajszó az Isten türelmi idejének végességét jelzi. A
meggörnyedt asszony gyógyításakor Jézus nyilváno
san elítéli a képmutatókat, akik a törvény betűjét
megtartják de a szeretet cselekedeit elhanyagolják.
Ezzel ellentétben az Isten Országa a kicsiny, nem
látványos kezdetből mindent átjáró erővé, mások felé
is megtartó „szolgáló valósággá lehet”, ha kitesszük
magunkat hatásának. A textusunk után következő
„Üzenet Heródesnek” egység ismét az idő rövidségé
re mutat. Jézus az adott időben betölti küldetését,
N in c s e n tr a g ik u s a b b lá tv á n y a le lk ile g h a lo tt I s te n
akár elutasítják, akár elfogadják azt. A kontextus n é p é n é l, amely külsőleg Isten közelében él, de életé
alapján megállapíthatjuk, hogy az egész fejezet témá ben, gondolkodásában nem tükröződik Ura akarata.
ja a lejáró kegyelmi idő gondolata, a számonkérés az Jézusnak fájnak azok az emberek, akik Uramnak
életüket hamis biztonságban élő, de magukat Istentől szólítják őt, tanítását hallgatják és asztala vendégei,
és az ő hatásától távoltartó emberek számára. Tekint de mégis távolabb vannak tőle, mint azok a névte
hetjük igénket a fejezet üzenetének összefoglalása lenek, akik Keletről és Nyugatról fognak érkezni a
ként is, amely figyelmeztet, de egyben reménységet mennyei asztalhoz. Eljön a pillanat,, amikor az ajtók
is akar adni számunkra.
bezáratnak, amikor a megtérés ideje lejár. Elkövet
Jézus úton van Jeruzsálem felé- és ez határoz meg kezik a számonkérés, amely semmilyen olcsón mért
mindent. Valaki megkérdezi őt az üdvözültek felől, kegyelemmel nem küszöbölhető ki. Ügy gondolko
de Jézus a válaszban mindenki felé fordul. A rabbik dunk helyesen, ha komolyan vesszük Jézus intő sza
és apokaliptikusok is így vitatkoznak egy-egy kér vát. Ő figyelmünket a távoli embertárs helyett elő
désről. Itt azonban a teológiai diszkusszió objektív ször önmagunk felé fordítja. A helyzet komoly,
hangneme helyett egy nagyon is egyéni vélemény mondja Jézus a kérdezőhöz fordulva, minden köve
szólal meg, amely tele van féltő szeretettel az idők tőjének. Elsőkből könnyen lehetnek utolsók, csak a
szavát meg nem értők iránt. A szakasz képei és egyes kegyelem az, amiből élhetünk napról napra.
Az üdvözülés Isten titka marad. A gazdag ifjú tör
kifejezései visszacsengenek fülünkbe több példázatból
is. Máté evangéliumából. (Mt. 7,13 kk., Mt. 20,16., Mt. ténete után olvashatjuk ezt a kérdést: „Akkor ki üd
8,11-12.). Isten országában zsidók és pogányok egy vözölhet? Ő így felelt: Ami lehetetlen az emberek
aránt lesznek a 28-29. versek szerint. Nem is egy nek, az Istennek lehetséges.” (Lk 18,26) Jézus a záró
példázattal van dolgunk, inkább több példázatból versekben sem tér ki arra, mennyiségileg hogyan
összekapcsolt képekkel, mondat-szeletekkel, amelyek alakul a megmenekültek serege. Nem ránk tartozik.
egybefűzése az ajtó—kapu metafora által új értelmet Annyit azonban enged látnunk, hogy országában ott
lesz a kiválasztott nép, a kegyelemből és hitből élő
sugall. A műfaját leginkább az in té s jelöli meg.
Ki ne érezte volna már magát kínosan gyermekek ősatyák, de Isten másik népe is: az égtájak felől ér
és fiatalok előtt, amikor hasonló kérdést kapott, mint kezők serege. Hogyan, mimódon nyernek bebocsá
Jézus? Nem szabad elítélnünk a kérdezőt, hiszen ez tást, az nem ránk tartozik, arra jelenleg nincsen fe
határozza meg az utána következő gondolatsort, ami lelet. Éppen ezért hagyjuk őket bátran Isten irgal
indirekt választ ad nekünk a felvetődött problémára. mára. Ne akarjunk mi bölcsebbek lenni nála!
Egy bizonyos: I s te n n e m f e le d k e z i k m e g a tá v o llé 
Nem igaz az, hogy ma már senkit nem izgat az üd
vösség ügye. Hittanórákon és ifjúsági alkalmon v ő k r ő l, van számukra is hely az asztalánál. Isten
gyakran felteszik ezt a sokszor az igazságérzet által igazságossága nem szenved csorbát miattuk. Imád
diktált, aggódó kérdést: Kevesen lesznek, akik üdvö- kozhatunk természetesen a pogányok megtéréséért,
zülnek? Mi lesz vajon a sorsa a többieknek? össze- tehetünk is egyre többet a misszióért. Ez a szakasz
egyeztethető-e Isten igazságosságával, hogy az Őt nem akar misszióellenes gondolatokat ébreszteni ben
nem ismerők kívülmaradnak az ajtón? (Csak záró nünk, ellenkezőleg! Rá akar döbbenteni minket, hogy
jelben jegyzem meg, hogy a példázat szerint éppen a missziót magunkban és idehaza kellene elkezdeni a
séggel az Urat ismerők rekednek kívül, mert ez az névleges keresztyének között. Európát kell újra
ismeretség egyoldalú volt, míg a névtelen pogányok evangélizálni, hogy az első helyről ne kerüljünk az
utolsóra.
ott ülnek az asztalnál — mert őket ismerte az Űr.)
Minden munkánkat, igehirdetésünket át kellene
Jézus válasza igen különösen hangzik. Míg a kér hatnia Jézus figyelmeztetésének I s te n o rszá g á b ó l ki
dező az emberiségért szorong, s a mennyei statiszti le h e t m a r a d n i. Az idő egyszer lejár, szembe kell néz
ka, a létszám izgatja, addig Jézus az őt faggató, előt ni a halálai, a zárt ajtókkal. Ne feledjük el megszó
te álló emberért aggódik. Neki és a hozzá hasonlók laltatni Jézus intését ezen a vasárnapon és ne pró
nak intézi válaszát egészen személyesen: Ti, akik itt báljuk tompítani élét. „ T u d o k c s e le k e d e te i d r ő l . . . É b
és most halljátok az igét, igyekezzetek bemenni a r e d j f e l, é s e r ő s íts d m e g a tö b b ie k e t , a k ik h a ló d ó b a n
szoros kapun! Küzdjetek azért, versenyezzetek, törjé v a n n a k , m e r t n e m ta lá lta m c s e le k e d e te id e t te lje s 
tek magatokat, hogy bejussatok! — mindezeket ma- n e k ...’” (Jel. 3,2). Minden alkalom, szolgálat lehetőség
gábafoglalja az eredeti kifejezés. Jelzi ezzel Jézus, erre az ébresztő szolgálatra egymás felé, hogy senki
hogy a közel lévők számára sem magátólértetődő a kívül ne maradjon majd egykor. Hadd adjuk át tehát
bejutás az Országba.
Urunk meghívóját a szoros kapun át a Bárány menyEgész életen át tartó küzdelem a bűnök, önmagunk nyegzőjére.
és megszokásaink ellen — ez az amit az Űr vár kö
vetőitől. Ha abbamarad a küzdés, ha megbékülünk
Brebovszky Éva
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JO Ó B O L IV É R (S v á jc):

Krisztus országába hív!
Az Európai Magyar Evangéliumi Ifjúsági Konferencia 1992. évi találkozóján, a megnyitó istentiszteleten
elhangzott igehirdetés. Bodenrod, virágvasárnap, 1992. április 12.
Alapige: Ján. ev. 18,33-38.
Keresztyén Gyülekezet, Testvéreim az Űr Jézus Krisz
tusban! Találkozóra jöttünk össze. Ismerősökkel és új is
merősökkel találkozunk. Némelyekkel már nagyon vár
tuk a találkozást, másokkal meglepetés a viszontlátás.
Amikor találkozunk, üdvözöljük egymást, szemügyre
vesszük a másikat. Hogy néz ki, hogy van? — igyeke
zünk megállapítani és megtudni. Ugyanezt teszi a másik
is, s mi magunkat a másik szemével is láthatjuk, mint
egy tükörben. Az igazi találkozás így nyomot hagy ben
nünk, talán meg is változtat. Találkozóra jöttünk össze
Jézussal is, mint ismerőssel, vagy ismeretlennel, várva
a találkozást, vagy meglepetésszerűen. Láthatjuk, vizs
gálhatjuk, kérdezhetjük Öt — ez történhet az egymással
való találkozásban is. Ugyanakkor ö is lát, vizsgál és az
Ö szemével láthatjuk magunkat. A vele való találkozás
hatással lehet ránk, megújító, életformáló hatással.
Az is lehet, hogy ez nem történik meg, elzárkóz
hatunk a Jézus hatása elől, elmulaszthatjuk a találkozás
adta lehetőséget, lekéshetjük a csatlakozást. Ez történt
Pilátussal. Figyelmeztetés ez mindnyájunk számára: „Ma,
ha az Ö hangját halljátok, meg ne keményítsétek a szí
veteket” (Zsid. 3,15). Íme, most van a kegyelem ideje!
íme, most van az üdvösség napja! (2. Kor. 6,2).
Nézzük, hogy is történt Pilátus találkozása Jézussal!
Pilátus részéről ez nem várt és nem kívánt találkozás
volt. Pilátus nem ismerte Jézust, bár biztosan hallott ró
la. Csúcstalálkozónak is mondhatnánk beszélgetésüket,
hiszen két birodalom képviselője állt szemben egymással,
Pilátus a büszke, hódító, katonai erejére támaszkodó ró
mai birodalom megtestesítője, Jézus pedig az Isten országának minden külső hatalmat és dicsőséget nélkülöző
királya. Találkozásukat mások erőltették, a zsidók főpapi
tanácsa, amely Jézust előző este az Olajfák hegyén elfo
gatta és rögtönzött éjszakai ülésén halálra méltónak ítél
te. Halálos ítéletet azonban csak a megszálló római ha
talom hajthatott végre. Ezért viszik Jézust a húsvét előtti péntek reggel Pilátushoz, hogy döntésüket szentesítse
és Jézust kivégeztesse. Így találkozott Pilátus, a bíró, az
elsőfokon elítélt, a megkötözött és meggyötört Jézussal,
Így áll Jézus Pilátus előtt, mint vizsgálati alany, de va
lójában iPlátus áll Jézus előtt, aki igazsága fényével vi
lágít rá, s aki elől Pilátus elzárkózik.
A főpapi tanács, hogy célját elérje, Jézus ügyének Pi
látus előtt politikai színezetet adott és Jézust azzal vá
dolta, hogy király akar lenni. Ez a megszálló római ha
talom számára nyugtalanságot, lázadást, fenyegetést je
lentett, s az ilyen felkelőket mindig is kegyetlenül meg
büntették. így lett a kihallgatás témája Jézus király vol
ta s ezért lett ez a szakasz virágvasárnapi ige.
A tárgyalás úgy zajlott, hogy a főpapok és a nép a
helytartóság udvarán álltak. Nem mentek be a pogány
Pilátus palotájába, nehogy tisztátalanokká váljanak és
este ne ehessék meg a húsvéti bárányt. Pilátus közben
kiment hozzájuk, közben pedig bent beszélt Jézussal. A
kihallgatás Pilátus három kérdéséből és Jézus három vá
laszából áll, melyhez Pilátusnak még egy odavetett kér
dése csatlakozik, melyre már nem vár választ. Végül
közli Pilátus a néppel a vizsgálat eredményét. Nézzük
meg ezt a háromlépcsős beszélgetést közelebbről!
Pilátus első kérdése ez volt: „Te vagy a zsidók kirá
lya?” Bizonyos megvetést és gúnyt érezhetünk szavai
mögött, amikor ezt a megkötözött és meggyötört Jézustól
kérdezi. Ugyanakkor alkalmat ad Jézusnak a védekezés
re. Milyen meglepő, Jézus nem védekezik! Kérdéssel vá
laszol: „Magadtól mondod-e ezt, vagy mások mondták
neked rólam?” Jézus a kérdésfeltevést jónak, sőt na
gyon fontosnak tartja, s éppen ezért rámutat arra, hogy
ezt a kérdést csak személyes kérdésként lehet feltenni,
mert csak így lehet rá választ kapni. Ezzel Jézus meg
mutatta, hogy Pilátust épp olyan komolyan veszi, mint
minden beszélgető társát, iNkodémust, vagy a samáriai
asszonyt. Pilátus számára is kész megmutatni személyi
titkát, ha azt őszintén, nyitott szívvel várja, hiszen Ő
minden ember királya.
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Pilátus elhárítja a beszélgetés személyes irányba való
terelését, Őt nem személy szerint érdekli Jézus kiléte, ő
nem zsidó, sőt lenézi ezt a barbár és fanatikus népet,
megveti a főpapi tanácsot és őt nem érdekli a zsidók
belső vitája. Pilátus hivatalból foglalkozik ezzek a kér
déssel és egyáltalán nem szívesen. így zárkózik el Pilá
tus Jézus igazi megismerése elől.
Engedjük magunkat megkérdezni: Vezet-e minket sze
mélyes érdeklődés, belső vágy Jézushoz? Kérjük-e, kí
vánjuk-e, hogy megismertesse magát velünk? Vagy mi is
csak hivatalból, kötelező tantárgyként, mint a baráti
együttlét velejárójával foglalkozunk Jézus személyes kér
désével? Keresztelő János mint létkérdést tette föl a Jé
zus kilétének kérdését, amikor követeket küldött hozzá
a börtönből: „Te vagy-e az eljövendő?” Ezen a kérdésen
múlt egész élete, küldetésének értelme. így kérdezhetjük
Öt mi is: Te vagy-e az, aki vársz rám, akire nekem min
denek előtt szükségem van, akire rábízhatom az életem?
Királyom vagy-e Te, megmentőm és védelmezőm? Ez a
kérdésfeltevés ajtónyitás Őelőtte, aki kopogtat az ajtón.
Pilátus második kérdése: „Mit tettél?” — visszakanya
rodik a kihallgatás menetéhez és Jézus esetleges állam
ellenes tevékenysége felől érdeklődik. Jézus újból nem
védekezik* hanem királyságának jellegét ismerteti, amiből
az is következik, hogy nem szervezett összeesküvést a ró
maiak ellen. „Az én országom nem e világból való” —
ez megmagyarázza, hogy Jézus miért áll itt megkötözve,
meggyötörve, de elmondja azt is, hogy neki van országa,
királysága, amely azonban egész más, mint az e világi
birodalmak. Ez az állítás Pilátus számára újból nevet
ségesnek és naivnak tűnhetett, Ő, akinek családja kato
nasorból emelkedett fel, akinek neve is azt jelenti, hogy
dárdával felfegyverzett, s aki kegyetlenségéről híres volt,
érzéketlen maradt a lelki ország iránt. Pedig ez az o r
szág messze túlélte a római birodalmat, s kiterjed az
egész világra.
Jézus országa egész más, mint az e világi uralmak,
ahogy Jézus maga is, nevetséges és gyűlöletes a világ
szemében. Ez próbára teszi Jézus követőit. Vállalják-e a
világi hatalom, gazdagság, elismerés nélküli helyzetet és
így a közösséget a megkötözött Jézussal? Örömmel él
nek-e Jézus uralma alatt, „mint akiknek semmijük sincs,
és mégis minden az övék” (2Kor. 6,10). Jézus országa va
lóság ebben a világban, s ha nem is ebből a világból va
ló, ebbe a világba jött és örömöt, békességet, szeretetet
hozott. Ebbe az országba tartozhatunk Jézus által mi is,
akik miután hazánkat elhagytuk, sokszor nem is tudjuk
melyik földi országhoz tartozunk. Ez az ország itt is lát
hatóvá válik ezen a konferencián s ennek a királyságnak
a tagjaiként élhetünk örömben, békességben, szeretetben
bárhol élünk a földön s ezt az országot hordozhatjuk is,
hogy bennünk és általunk is jelen legyen, bárhova me
gyünk.
Az, hogy Jézus az ő országáról beszélt, Pilátust az első
kérdés megismétlésére késztette. „Tehát mégis király
vagy?” Jézus igennel válaszol és hozzáfűzi, hogyan gya
korolja királyi uralmát és kik tartoznak hozzá. Jézus kül
detéséről szól. Nem magától jött e világra, nem maga
tette királlyá magát és nem a maga akaratát hajtja vég
re. Jézus küldött és a küldetését teljesíti. Mögötte Isten
áll, benne Isten jön közénk és Isten akarata teljesül ál
tala. Jézus királyságát úgy gyakorolja, hogy bizonyságot
tesz az igazságról. Itt nem tudományos, erkölcsi, vagy lo
gikai igazságról van szó, hanem Isten megmentő szeretetéről és cselekedetéről. Érről az igazságról tesz Jézus bi
zonyságot szavával, cselekedeteivel, főleg pedig kereszt
halálával és feltámadásával. Ezt az igazságot, Isten üd
vözítő tervét, a Jézus Krisztusban felkínált kegyelmét,
az új élet és örök élet ajándékát hirdeti Jézus, a király
és hirdetteti szolgái által s ezzel gyűjt népet magának.
Ez az igazság szabaddá tesz (Ján. 8,32) minden megkötözöttségtől. Erről kész bizonyságot tenni Jézus Pilátus szá(Folytatás: Borító III.)

|Gyülekezeti szolgalat
lelkészi közélet
IGEHIRDETÉS
+Dr. Ferdinánd István ny. teológiai tanár temetésén
„Minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan felülről,
a világosság atyjától száll alá, akiben nincs változás,
sem fénynek és árnyéknak váltakozása.” (Jak. 1,17)

Gyászoló család, Gyászoló Testvérek!
A gyász fájdalmában nem is tudjuk felmérni, át
érezni, milyen nagy veszteség ért minket. Nem tudja
felmérni a szűk család, amely mindig számíthatott
rá. Mert számíthattak rá a testvérek, a gyermekek,
unokák. Mindig lehetett hozzá jönni, hogy bölcs ta
nácsaival segítsen. Ajtaja és szíve mindig nyitott volt
előttetew, akiket nagyon szeretett. Ti tudjátok, mit je
lent a békéltetés szolgálata, amit oly nagy szeretettel
végzett.
Nem tudja felmérni, átérezni a veszteség mértékét
az itt együttlévő gyászoló gyülekezet sem. Állnak itt
egykori tanítványok, akik lelkészi szolgálatukra ké
szülve hallgathatták Dr. Ferdinánd István nagyszerű
előadásait. Amit Tőle tanultak, az egy életen át kísér
te őket. Állnak itt lelkészkollegák, akik nagyra be
csülték az ő helytállását, tudását, egyenes jellemét.
Bizonyos, hogy nem tudja felmérni, átérezni a vesz
teség mértékét a nagyobb család, evangélikus egyhá
zunk sem. Talán egyháztörténeti távlat kell, hogy
igazán meglássuk, hogy kitől is búcsúzunk ezen az
órán.
Dr. Ferdinánd Istvánban
nem csupán egy mindvégig hűséges, a tiszta ige
megszólaltatásáért égő lelkészt,
nem csupán egy rendkívül képzett, több nyelvet
beszélő tudóst gyászolunk,
nem csupán egy nagyszerű könyvtárost, aki a
könyveket nem formáról, vagy színről, hanem belül
ről ismerte,
nem csupán egy eredeti gondolkodót, filozófiai dok
tort, aki bár nagyon szerette a filozófiát, de fájt neki,
ha őt csak filozófusnak tartották, ö elsősorban teo
lógusnak vallotta magát,
nem csupán egy oktalanul meghurcolt és félreállí
tott — azóta rehabilitált — teológiai professzort ve
szítettünk el,
hanem egy nagyon egyszerű szerény embert, de aki
a szó nemes értelmében EMBER volt.
Ő nem kötött elvtelen kompromisszumokat. Inkább
vállalta Budapest helyett Homokbödögét, a tanári ál
lás helyett a szórványlelkészséget, de ember maradt
az embertelenségben.
Sokmindenre lehetett volna büszke, de ő semmivel
sem hivalkodott. — Emlékszem, amikor először ta
lálkoztam vele a gyúrói lelkészi hivatalban. Az író
asztal mögötti székre mutatott, és ezt mondta: „Ed
dig helyettesként én ültem itt. Ma ezt a széket át
adom neked. Én átülök ide mellé. Ha valamiben
igényt tartasz a segítségemre, segítek...” Olyan szere
tettel állt mellém, mintha saját gyermeke volnék. En
gem, a „faragatlan” segédlelkészt soha nem oktatott
ki, hanem türelmesen bátorított, tanácsolt. Akkor
még nem tudtam, hogy általa én is az Isten kegyelt
je lettem. A vele folytatott beszélgetéseken keresztül
ajándékba kaptam még öt év teológiát. Általa meg
adta nekem az Isten, hogy növekedhessék ismeretem,
csiszolódhassék hitem.
Dr. Ferdinánd István életében is voltak magassá
gok és mélységek. Magasságok, amelyek formálták
egyéniségét, alakították szemléletét, edzették hitét.
Elsőként kell említeni a családi örökséget. Édesap
ja evangélikus tanító volt Dorogon. Tőle nemcsak a

könyvek szeretetét, a tudás megbecsülését, hanem az
egyház iránti hűséget is tanulhatta.
Nagy magaslatnak nevezhetők a diák-évek, ame
lyek közül kiemelkedik a strasbourgi ösztöndíjas esz
tendő.
Ide sorolhatók a segédlelkészi évek, majd a soproni
könyvtárosi, és természetesen a tanári idő.
Mélységekkel, nehéz terhekkel, jogtalan megalázta
tásokkal is meglátogatta őt az élet.
Összességében nehéz életutat kellett végigharcolnia,
de végigharcolta hűségesen.
Életét ismerve, szembetűnő volt, hogy ő mégsem
volt megkeseredett ember. Bocsánatból élt, és tudott
megbocsátani.
Nagyon sokat beszélhettem vele, de panaszkodni
soha nem hallottam. Inkább az ajándékokról beszélt.
Az Istentől jövő, a felülről származó, a jó és tökéle
tes ajándékokról.
Vallotta, hogy minden jó az Isten ajándéka, legyen
az művészeti érték, tudományos felfedezés, értékes
gondolat, vagy erkölcsi érték.
„Minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan
felülről, a világosság atyjától száll alá...”
Minden jó Istentől jön, akkor is, ha tudunk róla,
akkor is, ha nem. Isten ajándékai közül kiemelkedik
a legnagyobb, amely minden más ajándék fölött áll,
és ez az Ige.
Az Ige, amely megszólít minket, az Ige, amely köz
li velünk Alkotónk akaratát, az Ige, amely Jézus
Krisztusban testté lett, és amely által a megromlott
teremtettséget Isten újjá formálja.
„Pista bácsinak” minden igyekezete arra irányult,
hogy az Ige ne csupán hirdettessék, hanem azt minél
többen meg is értsék és éljék. Már az 50-es évek ele
jén a teológián egy kis kör csoportosult köré, akik
azon fáradoztak, hogy az Ige örök üzenetét az adott
kor embere számára érthetően és befogadhatóan
megfogalmazzák. Még a múlt évben is igaz kíváncsi
sággal ment el egy teológiai konferenciára, hogy hall
hassa, miként szólaltatható meg a mai ember számá
ra érthetően az evangélium üzenete.
A halál számára nem volt tragédia. Ö tudta és tud
ja, hogy Istennél, akitől minden jó jön, lehet folyta
tás. „Persze — tette hozzá — nem úgy, ahogy sokan
hiszik és gondolják.”
Tőle hallottam, tanultam és vallom vele azóta:
— Ahogy Jézus Krisztus is, úgy minden ember Is
ten egy gondolatának, igéjének testet öltése. Egy mű
vész is megformálhat egy gondolatot akár szoborban,
akár festményben, vagy másban. Az alkotást, a szob
rot, vagy festményt tönkre lehet tenni, el lehet pusz
títani, de ettől függetlenül a művész gondolata még
él tovább! A művész megformálhatja a gondolatát
újra. Akár sokkal nemesebb anyagból is, akár fino
mabban kidolgozva, akár más formában, vagy más
alakban is.
Az Alkotóra, és a Jézus Krisztusban felénk fordult
szeretetére nézve van reménységünk!
„Minden jó adomány, és tökéletes ajándék onnan
felülről, a világosság atyjától száll alá...”
Most, amikor ebben a földi életben el kell enged
nünk dr. Ferdinánd István kezét, a gyász fájdalmá
val, de keresztény reménységgel tesszük.
Megköszönjük Istennek, hogy nekünk adta őt. Mert
felülről jövő ajándék volt nekünk. Sok áldást rajta
keresztül kapott a család, az egykori tanítványok kö
zössége, a lelkész-kollegák köre, az őt hallgató gyü
lekezetek, evangélikus egyházunk.
Adja Isten, hogy amit dr. Ferdinánd Istvánon ke
resztül kaptunk, ne legyen rajtunk hiábavaló! Ámen.
Gyúró, 1992. május 30.
Szemerei János
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30 asszony Piliscsabán
Félelemből — bizalomra
Az elmúlt tíz esztendő során egyházam küldetésé
ben alkalmam volt részt venni számos külföldi aszszony (női) konferencián. Sok pozitív és negatív ta
pasztalatot gyűjtöttem össze ezeken az alkalmakon.
Néhány negatív: kevés a spiritualitás, sokszor válik
egysikúvá az ún. „női igék” választásával, az ezek
nek erőltetett, egy cél érdekében történő egzegézise
(aki hallja, értse meg!). Megvannak tehát a kísértések,
a zsákutcák. Mégis, sokkal több az áldás és lelki
haszna ezeknek az alkalmaknak. Egyre jobban érle
lődött bennem a gondolat: tenni kell valamit itthon
is! Ebben nyújtott segítséget az ökumenikus Tanács,
az 1988-ban életre hívott ökuménikus Női Bizottság
gal, melynek tagjává és elnökévé választottak.
Volt tehát már egy hivatalos keret, melyen belül a
munka elkezdődhetett itthon is. Az első lépés volt:
felkutatni a reális lehetőségeket, ahol a női munka
itthon is megindulhat. Ilyen már adott lehetőség,
amely hellyel-közzel már évek óta folyt: a Nők Világ
Imanapjánk évenkénti megrendezése. Ezt a munkát
próbáltuk tovább szélesíteni az anyag központi fordí
tásával és terjesztésével. Ezzel a munkával egy nagymultú, világot átfogó mozgalomba szeretnénk gyüle
kezeteink asszonyait bekapcsolni.
A másik terület az ökumenikus női találkozók
megrendezése. Ezeket akkor kezdtük el, amikor még
hasonló találkozások ritkaságszámba mentek. Min
den évben új témakört próbálunk megszólaltatni eze
ken az alkalmakon. Így az első témánk a keresztyén
nevelés kérdése volt. Az elmúlt esztendőben a hit
kérdései kerültek elő (a tudatos keresztyén hit a ba
bonás hiedelmekkel, az előretörő keleti vallásokkal
szemben). Az idei év találkozóinak témaköre a féle
lem és a bizalom köré csoportosul. Sárkány né Hor
váth Erzsébet állította össze a nap programját. A
gazdag témakör végiggondolása során jutottam el a
felismeréshez: ez a program alkalmas egy többnapos
konferencia anyagául. Így született meg a pestmegyei
gyülekezetek asszonyai számára megrendezett pilis
csabai konferencia gondolata.
Törődjünk többet gyülekezetünk asszonyaival! Ők
a legaktívabbak! ő k viselik a legtöbb terhet. Nélkü
lük egy LMK megrendezése, egy-egy énekkari ta
lálkozó, külföldi vendégeink ellátása elképzelhetetlen.
Hogy a terített asztalon minden ott legyen, sokszor
a lelki áldásról ők maradnak le. Igazi Márta-szolgálat az övék. Pedig ők is vágynak Mária módjára le
telepedni Jézus lábához. Meg is teszik hűségesen.
Arra is szükség van, hogy az otthon napi gondjaitól
felszabadulva figyeljenek Isten igéjére. Évekkel ez
előtt kérdezte tőlem egyik nagyon hűséges asszony
testvér a gyülekezetből, amikor már javában szervez
tük az ifjúsági és gyermektáborokat: „És mi mikor
kerülünk sorra?”
A konferencia időpontját nem én választottam! A
május 18—21-i hét volt még szabad a nyári konfe
renciai időszakban. Sokan lehetetlennek tartották a
sokasodó tavaszi munkák közül kimozdítani a falusi
asszonyokat. Az üresen maradt 10 hely ennek bizo
nyítéka. Mert az egyházmegye harminc gyülekezeté
ből mégis ott volt harminc asszony tizenkét gyüleke
zetei képviselve. (Mind falusi gyülekezet!) Mindez
annak jele, hogy van érdeklődés és igény az ilyen
alkalmak iránt. Időben és jól kell azokat előkészíteni.
(Egyik testvérünk azért tudott csak egy napig ma
radni, mert csupán előző nap értesült róla a templo
mi hirdetésből.)
A négy nap alatt igazi testvéri közösséggé kovácsolódott a különböző gyülekezetekből érkezett, kor
ban is nagyon különböző asszonycsapat. (25—80 év
között).
Bízzatok... ne féljetek! Urunk félelmeket oldó, bá

torító szava volt a konferencia témája. A félelem ma
világjelenség. Félelem a jövőtől, a háborútól, egy világkatasztrófától ebben a „kis faluvá” vált világunkban. De félünk a másik embertől is, akivel szemben
kiszolgáltatottnak érezzük magunkat. Aggodalommal
tölt el a bizonytalan gazdasági helyzet, a kenyérgondok, a betegség, melynek csíráit esetleg már magunkban hordjuk és a halál. Belső, megnevezhetetlen féleltnek is jelen vannak életünkben. A megoldás nem
a félelmek lekicsinylése, vagy éppen eltagadása, sokkal inkább azoknak feltárása, néven nevezése. A félelem ősi oka a bűn. Isten tervében nem szerepelt a
félelem. Amikor az ember átlépi a határt, amit Isten
szab elé, bizonytalanná válik, és félnie kell bűne kö
vetkezményétől. Isten azonban segítségünkre jön, fé
lelemből bizalomra tud vezetni bennüket. A két re
mek előadás (dr. Hafenscher Károly és Bohus Imre)
a bizalomra és hitre hívó igehirdetések, a nyílt,
őszinte fórum-beszélgetések, közös elcsendesedések,
sok-sok éneklés résztvevők és szolgálattevők számára
egyaránt sok öröm forrása volt, hitünkben erősített,
félelmeinket oszlatta. A négy nap alatt sokszor el
hangzott az asszonyok ajkáról: „jó nékünk itt len
nünk!” Egyik asszony egyszer ráfelelte: „építsünk 3
hajlékot!” — A hajlék épül: modem, korszerű épület
szárny falai növekednek reményteljesen, hogy benne
konyha, ebédlő és további vendégszobák készüljenek
el és várják az elcsendesedni, felüdülni vágyókat.
Hiszem, hogy a kicsiny kezdetnek lesz folytatása!
Van rá lehetőség. Éljünk vele!
Keveháziné Czégényi Klára.

Itthon járt könyvünk szerzője
Beszélgetés Juliana Ray-vel, a Jövevények és vándorok
című könyv szerzőjével
(Evangélikus Sajtőtosztály 1992)
Mindig érdekes élmény egy könyv szerzőjével sze
mélyesen beszélgetni. Most is az volt. Bár már yiem
először találkoztunk, hiszen éppen egy esztendeje fel
kerestem londoni otthonában, (s akkor még — tazófa
meghalt — kedves férjével együtt szívélyesen foga
dott. Most hívásunkra Budapesten jártában ő látoga
tott meg minket. Mielőtt a fordítóval, feleségemmel
beszélgettek volna, néhány kérdést tettem fel a Lel
kipásztor (nevében.
Egyszerűen, könyvének közvetlen stílusában vála
szolt.
Lelkipásztor: Milyen érzés hazajönni otthonról? Hi
szen eredeti hazája Magyarország és mai otthona
Anglia...
Juliana Ray: A világ legtermészetesebb dolga szá
momra ez. Amint leszállók a repülőgépről Magyarországon: hazaértem. Minden ismerős. Jó érzés, hogy
mindenről tudom, hol van, merre keressem. Tudom,
hol járnak a villamosok, autóbuszok, tudom hol van
nak a budai és pesti utcák. Gyönyörűség látni Buda
pest látképét. Szép ez a város; lakói sokszor nem is
veszik észre, milyen szép, mert naponta láthatják. S
az, hogy „hazajövök”, azért is érződik, mert sok a
régi jó barát és ismerős, akik szeretettel fogadnak.
Lp.: Mi volt a szolgálata az elmúlt esztendőkben
új otthonában?
J. R.: Szolgáltam családban, a gyülekezetben és ta
valyi nyári nyelviskola szervezésében.
A családban úgy, hogy igyekeztem összetartani a
földrajzilag távolra szakadt családtagokat...
A gyülekezetben úgy, hogy voltam Sunday-school
teacher és voltam házigazda egy-egy házi összejöve
telünkön. A mi gyülekezetünk (fellowship) mintegy
200 tagból áll, hétköznapi alkalmainkat külön tartjuk
kis csoportokban, de vasárnap természetesen együtt
vagyunk. A hónap első vasárnapján úrvacsorát tar-

tünk, ennek sokszor előforduló része az egymással pár fiatal (a Szentírást komolyan tanulmányozók és
való kiengesztelődés (paxolás)...
megszentelt életre vágyók) keresték a közösséget egy
Az említett nyelviskolai háttér azt jelenti, hogy a mással. Ebből a kis, imádkozó csoportból fejlődött ki
gyülekezetünk meghívott 12 olyan magyar tanárt, húsz év alatt a mai, több mint kétszáz főből álló,
aki már kezdett angolt tanítani, de még tudása ki minden korosztályt magába ölelő gyülekezet. Az ilyen
egészítésre szorult. Tanfolyamot rendeztünk számuk „house church”-ök sokfelé alakultak, színben, árnya
ra, angol előadókkal, szállásukról és élelmezésükről latban eltérőek. Nem szabad őket egy kalap alá ven
is a gyülekezeti tagok gondoskodtak. A szervezéstől ni.
A miénk, meggyőződésem szerint, egészséges, túl
eltekintve én annyiban vettem részt, hogy a tanfo
lyam ebédszünetében nálam várta a tanuló vendé zásoktól mentes közösség, amiben a Lélek gyümölcsei
geinket naponta terített asztal. Örömmel mondhatom, érőben vannak és „ajándékait” Pál apostol utasításai
hogy nagyon sikeres két hónap után vendégeink tu szerint komoly hittel, de mértékletesen gyakoroljuk,
Beleiktatódnak a gyülekezet életébe és istentiszteleti
dásban és lelkiekben gyarapodva tértek haza.
alkalmaiba anélkül, hogy fő hangsúlyt kapnának, öszLp.: Kik érdeklődtek könyve iránt?
J.
R .: A könyv angol eredetije két kiadást ért meg, szejöveteleinket rend és harmónia jellemzi. Vezető
így sok kézbe került el és fiatalokat is érdekelt. Egy ink ügyelnek arra, hogy bár az istentisztelet nem
kis gimnazista (grammer school student) például egészen kötött jellegű, hosszadalmas imádság vagy
„érettségi dolgozatához” használta fel forrásanyag nem gyülekezetét építő hozzászólás ne zavarja az
ként a keleteurópai országok iránti megnövekedett Ürra összpontosított figyelmet.
Az istentisztelet gerincét egy 40—45 perces igehir
érdeklődés keretében. Volt még Izráelben is olvasója,
aki lelkesen továbbadta másoknak is. Elkerült Nor detés képezi, amire egyik vagy másik vezetőnk imádvégiába, Kenyába, Ausztráliába és az USA-ba is. ságosan és alapos tanulmányozással készül.
Drága megtapasztalás, hogy miközben az évek fo
Kaptam levelet olvasóktól innen-onnan. A magyar
fordítás iránt is élénk érdeklődés mutatkozik. Kü lyamán gyülekezetünk csiszolódott, kinőtte a „gyer
lönböző magyarországi bibliakörök és a Szentírást mekbetegség” elkerülhetetlen megnyilvánulásait, szá
szerető csoportok tagjai keresik. Örülök, hogy a Lel mos, különböző felekezetű templomban a megújulás
kipásztor és az Evangélikus Élet hirdette is... Remé szelét beengedve, felfrissült, elmélyült a hitélet. Ma
lem, a könyvnapon a Protestáns Könyvsátorban kap már a rivalitás szelleme sincs közöttünk, tudunk
ható lesz. Tudom, hogy eljutott már római katoliku egymástól tanulni, egymást megbecsülve együtt dol
sokhoz, reformátusokhoz, az ökumenikus Tanulmá gozni kerületünk történelmi egyházaival. Több közös
nyi Központba. Jó tudni, hogy a Magyar Rádió val rendezvény, evangélizációs alkalom kínálkozik, ami
lási adása is készít riportot velem a könyvvel kap persze csak még fokozza a megértés szellemét.
csolatosan...
L p .: Mik a tervei? (a Jakab féle feltétellel termé
Szeretnék itt még valamit megjegyezni, talán tisz szetesen Deo volante).
tázni. A Lelkipásztor és az Evangélikus Élet a könyv
J.
R . : Mint gyülekezet szeretnénk a kapcsolatokat
említésének és méltatásának keretében felhívta a fi folytatni és újakat felvenni magyarországi vonatko
gyelmet arra is, hogy nem ért egyet mindenben a zásban. Ennek lehetőségeit próbálom most itt a hely
könyv teológiai tartalmával (Szentlélek keresztsége, színen felkutatni. Egyénileg is vannak terveim és re
independens gyülekezeti forma stb.). Bár megértem ményeim. Szeretnék még feladatokat kapni az Űrtől,
az itteni történelmi egyházak tartózkodó és óvatos Neki szolgálni, akár Angliában, akár időközönként
magatartását, elmondom azt, hogy a gyülekezet, ami Magyarországon, ahol szükség mutatkozik és amíg
nek tagja vagyok, teljesen a Biblia kijelentésén alap erőm és egészségem engedi.
H. K.
szik. Tagjai eredetileg úgy kerültek össze, hogy egy

TERVEZET
ORSZÁGOS EGYHÁZI IRODA
Az Országos Presbitérium 1992. május 16-i ülésére benyújtotta dr. Harmati Béla püspök
jogi kérdések
1. IGAZGATÁSI FŐOSZTÁLY
jogtanácsadás
országos elnökség
törvényelőkészítés, j ogszabályelőkészítés
országos presbitérium
jogi és választási panaszok
országos bizottságok
4. TEOLÓGIAI ÉS OKTATÁSI OSZTÁLY
országos közgyűlés
Teológiai Akadémia — Hittudományi Egyetem
zsinat
hittanári és hitoktatói képzés és továbbképzés
országos bíróság
egyházi szakképzés és továbbképzés
személyi ügyek
Országos Lelkészi Munkaközösség és lelkészkon
kapcsolattartás állami hatóságokkal és szervekkel
ferenciák
statisztika, országos nyilvántartás
lelkésziképesítés
2. GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI OSZTÁLY
liturgiái, ének- és zenei ügyek
gazdasági ügyek
kántorképzés
egyházi pénzintézeti ügyek
ösztöndíjak
költségvetések, zárszámadások, mérlegek
ad-hoc tanulmányok
biztosítások
5. MISSZIÓI OSZTÁLY
fizetések
evangélizációs programok
kölcsönök
belmissziói programok és konferenciák
nyugdíjak
ifjúsági programok, kapcsolattartás (KIÉ,
3. INTÉZMÉNYI ÉS JOGÜGYI OSZTÁLY
MEVISZ, cserkészek)
múzeumok, könyvtárak, levéltárak
női programok és konferenciák
óvodák, iskolák és kollégiumok
kapcsolattartás egyházon belüli mozgalmakkal és
műemléki ügyek
egyesületekkel (Testvéri Szó, EKE, Betánia,,
építési ügyek
CE, FÉBÉ, Külmissziói Egyesület, stb.)
ingatlanügyek, államosított ingatlanok visszavé
Gusztáv Adolf Segélyszolgálat
tele
271

6. DIAKONIAI ÉS MENEKÜLTÜGYI OSZTÁLY
szeretetotthonok
gyermekotthonok
üdülők
menekültügyi programok
veszélyeztetettek közötti programok, Lelkisegély
Szolgálat, drogosok, stb.
szegények, nagycsaládosok, egyedülélők segítése
7. ÖKUMENIKUS ÉS KÜLÜGYI OSZTÁLY
ökumenikus kapcsolatok hazánkban, ökumenikus
Tanács
kapcsolat magyarországi egyházakkal az ökume
nikus Tanácson kívül
partneregyházak, partnergyülekezetek (Bajor Egy
ház, finnek)

egyházi területi, világ- és konfesszionális
szervezetek
külügyi kapcsolatok, konferenciák, delegációk, stb
8 SAJTÓ- ÉS TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓS
OSZTÁLY
sajtószóvivő
sajtófigyelő
kiadványok
Evangélikus Élet
Lelkipásztor
Diakónia
rádiós programok (közszolgálati rádió, Pax Rádió)
televíziós programok (közszolgálati televízió)
média-centrum (stúdió, rádiós és televíziós
programok, filmek, katechetikai és missziós
anyagok)

Az Ószövetség könyvcímeinek rövidítése
Mózes első könyve
Mózes második könyve
Mózes harmadik könyve
Mózes negyedik könyve
Mózes ötödik könyve
Józsué könyve
A bírák könyve
Ruth könyve
Sámuel első könyve
Sámuel második könyve
A királyok első könyve
A királyok második könyve
A krónikák első könyve
A krónikák második könyve
Ezsdrás könyve
Nehémiás könyve
Eszter könyve

lMóz
2Móz
3Móz
4Móz
5Móz
Józs
Bír
Ruth
lSám
2Sám
lKir
2Kir
IKrón
2Krón
Ezsd
Neh
Eszt

Jób könyve
A zsoltárok könyve

Jób
Zsolt

A példabeszédek könyve
A prédikátor könyve
Énekek éneke
Ézsaiás próféta könyve
Jeremiás próféta könyve
Jeremiás siralmai
Ezékiel próféta könyve
Dániel próféta könyve
Hóseás próféta könyve
Jóel próféta könyve
Ámósz próféta könyve
Abdiás próféta könyve
Jónás próféta könyve
Mikeás próféta könyve
Náhum próféta könyve
Habakuk próféta könyve
Zofóniás próféta könyve
Haggeus próféta könyve
Zakariás próféta könyve
Malakiás próféta könyve

Péld
Préd
Énekek
Ézs

Jer
JSir
Ez
Dán
Hós
Jóéi

Ám

Abd
Jón
Mik
Náh
Hab
Zof
Hág
Zak
Mai

Az Újszövetség könyvcímeinek rövidítése
Máté evangéliuma
Márk evangéliuma
Lukács evangéliuma
János evangéliuma
Az apostoolk cselekedetei
Pál levele a rómaiakhoz
Pál első levele a korinthusiakhoz
Pál második levele a korinthusiakhoz
Pál levele a galatákhoz

Mt
Mk
Lk
Jn
ApCsel
Róm
lKor
2Kor
Gal

Pál
Pál
Pál
Pál
Pál

Ef
Fil
Kol
IThessz
2Thessz

levele az efezusiakhoz
levele a filippiekhez
levele a kolosséiakhoz
első levele a thesszalonikaiakhoz
második levele a thesszalonikaiakhoz

Pál első levele Timóteushoz
Pál második levele Timóteushoz
Pál levele Titushoz
Pál levele Filemonhoz
A zsidókhoz írt levél
Jakab levele
Péter első levele

lPt

Péter második levele

2Pt

János első levele

ÍJn

János második levele

2Jn

János harmadik levele

3Jn

Júdás levele
A jelenések könyve

Júd
Jel

Tisztelettel kérem cikkíróinkat, a Szentírásból vett
idézeteknél így használják a rövidítéseket. Teljes idézet
esetén a fejezet száma után vesszőt kell írni, majd a
versek számozása közé elválasztójelet kell tenni. (Pl.:
1 Pt 2,3-5.)

Szerkesztő
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lTim
2Tim
Tit
Filem
Zsid
Jak

A LÁTHATATLAN KOLLÉGIUM
FELHÍVÁSA
A Láthatatlan Kollégium felvételi ver
senyvizsgát hirdet olyan bölcsész, jogász,
közgazdász és teológus hallgatók számára,
akik egyetemi tanulmányaik első két sze
meszterét sikeresen elvégezték. A ver
senyvizsga nyertesei a Láthatatlan Kollé
gium tagjai lesznek.
A Láthatatlan Kollégium magas tanul
mányi ösztöndíjjal, tutoriális képzéssel,
szakmai és egyéb tanácsadással, nyelvtanfolyamokkal és minden más elképzel
hető módon támogatja tagjait egyetemi
tanulmányaik sikeres elvégzésében.
A versenyvizsgára 1992. július 15-ig leBudapest, 1992. június 10.

vélben lehet jelentkezni a következő cím
re:
Láthatatlan Kollégium Alapítvány, 1015
Budapest, I., Batthyány u. 32. Telefon:
201-9872.
A jelentkezésben szerepelnie kell a je
lölt nevének és postai címének (olyan cí
met kérünk, amelyen a jelölt júliusban és
augusztusban elérhető), valamint a jelölt
jelenlegi egyetemi tanulmányaira vonat
kozó információnak (egyetem, szak).
A versenyvizsgával kapcsolatos költsé
geket (útiköltséget és szállásköltséget) a
résztvevőknek a Láthatatlan Kollégium
Alapítvány megtéríti.
Erdélyi Ágnes
a Láthatatlan Kollégium igazgatója

(Folytatás a 268. oldalról)
mára is, mint akinek erre létszüksége volt. Hogy Jézus
az igazságról bizonyságot tesz, jelzi hatalomgyakorlásá
nak szelíd voltát, mely a meghallásra és elfogadásra szá
mít. Országa tagjai azok, akik „éhezik és szomjazzák az
igazságot” (Mt. 5,6) és ezért a szavára hallgatnak, azt
örömmel fogadják és abból élnek.
Jézus ezzel a szavával is hívja Pilátust, akinek hiva
talból is kötelessége az igazság vizsgálata és érvényesí
tése. Pilátus ezúttal is elzárkózik. Odavetett kérdésére:
„Mi az igazság” — nem vár feleletet. Az elhangzottakat,
mint nem oda tartozó, vallásos, rajongó beszédet leszól
ja, önhittségében gúnnyal illeti s nem látja meg, hogy
a Jézus országának kapuja nyílt meg előtte, hogy ke
gyetlenségtől, hamisságtól, hatalomvágytól és gyávaság
tól megkötözött életéből oda meneküljön. Pilátus nem
hódolt meg az igazság királya előtt, így megmaradt igaz
ságtalan életében embereknek kiszolgáltatva. Ezt abból
is látjuk, hogy bár felismerte és kimondta Jézus ártat
lanságát, mégis belegabalyodva az őt zsarolók hálójába,
szánalmas próbálkozás után végül is keresztre feszí
tette Jézust. Pilátus állt Jézus előtt, a hamis az igaz
előtt, a rab a szabad előtt, az aki gyáván visszaélt ha
talmával az előtt, aki itt is fenségesen gyakorolta királyi
hatalmát. A Jézussal való találkozásnak csak két kime
netele lehet, vagy meghódolunk előtte, vagy elzárkózunk
előle, vagy engedjük megigazítani magunkat, vagy a h a 
misság rabjai maradunk. A Jézussal való találkozás a
mi döntésünket kikerülhetetlenné teszi.
Találkozóra jöttünk össze egymással és Jézussal. Jé
zussal egymás által is. El ne kerüljük egymást, le ne
késsük a csatlakozást! Jézus a legboldogítóbb igazságot
hirdeti, országába hív. Találkozhatunk vele, mint isme
rőssel, vagy mint ismeretlennel, várva a találkozást, vagy
váratlanul. Megismerhetjük ö t és magunkat az ö sze
mében. A vele való találkozás hatással lehet ránk, meg
újító életformáló hatással. „Íme, most van a kegyelem
ideje! Íme, most van az üdvösség napja!” „Ma, ha az ő
hangját halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket!”
Ámen.

CORRIGENDA
A Lelkipásztor 1992/6. számában, mind a Tar
talomjegyzékben, mind a cikk elején (200 kk)
dr. Mányoki János olvasandó. Szíves elnézést
kérünk a szerzőtől neve betűinek felcseréléséért.
— A Kolumbuszév című cikkünkben (Pintérné Nagy Erzsébet) sajnálaton sorcsere történt
az első oszlop hatodik bekezdésében a 189. ol
dalon. A helyes szöveg a 8—10. sorban: Ott
nyújtózik kihívóan eltéveszthetetlenül. Szem
ben, éppen szemben a hajózásukra büszke or
szágok lakóival: spanyolokkal, portugálokkal...
— A 214. oldalon található imádság második
oszlopában, a második bekezdésben a helyes
szöveg: segíts, hogy meg tudjunk bocsátani mi
is az ellenünk vétőknek.
— A 184. oldalon végződő Gnadauer Gemeinschaftsbewegung . .. cikket nem fordította, ha
nem közreadja Széli Bulcsú.
— A Szabó Dezső és a vallás c. cikkünk (194.
oldalon) rövidebb változata a szerző által kétféle
formában és terjedelemben megírt elaborátumnak.

A TERRA SACRA ZARÁNDOKCSOPORT legközelebb 1992. szeptember 15—
22 között megy a Szentföldre. Érdeklődni
és jelentkezni lehet Dr. Bajusz Ferenc ny.
teol. professzornál, 1208 Budapest, Szitás
u. 14. Telefon: 148-4662.

AZ EVANGÉLIKUS SAJTÓOSZTÁLY KIADVÁNYAI
Biblia: Károli fordítású (kicsi)

200,—

Biblia: Károli fordítású (közepes)

270,—

Biblia: új ford. (közepes)
Biblia: új ford. (kicsi)

270,—
240,—

Bibliai történetek gyerekeknek

180,—

Új fordítású Üjszövctség/Zsoltárok könyve

120,—

Énekeskönyv

120,—

Karner Károly. Apokalipszis

170,—

Jer örvendjünk keresztyének/Luther írásaiból minden napra

150,—

Veöreös Imre A harmadik egyházi út

115.—

Scholz László Fények és felhők

160,—

PrŐhle Károly Lukács evangéliuma

320,—

Gáncs Aladár'Akinek a szíve lángolt Krisztusért
Reményik Sándor Isten közelében

110,—
148,—

Vajta Vilmos Hitből fakadó élet

140,—

Griinvalszky Károly Énekek éneke, avagy a szerelem iskolája

130,—

Juliana Ray;Jövevények és vándorok

120,—

Görög Tibor Imakönyv (Istenről, Bibliáról)
Karénekeskönyv 1. köt.

70,—
597,—

Scholz László Jézussal egy asztalnál

66,—

HITTANKÖNYVEK 1992 93-as tanévben
Isten kezében

I.

30—

Hinni taníts, Uram

II.

80,—

Tudom kinek hiszek

III.

100,—

Urunk szolgálatában

IV.

124,—

Az élet könyve (Bibliaismeret) Ferenczy
Erzsébet, Ferenczy Zoltán

100,—

Sólyom Jenő Hazai egyháztörténelem
Prőhie Károly Az evangélium igazsága

60,—
70,—

Hitünk, életünk

60,—

Rozsé István Jézus Krisztus tegnap, ma
és mindörökké ugyanaz (gimnáziumi)

160,—

Dedinszky Gyula/A Biblia néprajza
Ferénezy Zoltán'Hitünk alapjai
Hitoktatási bizonyítvány

100—
50,—
6,—

Felkérésre tájékoztatásul közöljük, hogy a Magyarok Világszövetsége 1992.
augusztus 18—21. között rendezi meg Budapesten a Magyarok III. Világkong
resszusát. Ennek keretében augusztus 22—23-án lesz a Magyar Baptisták I.
Világkongresszusa.

