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Vigyázzatok magatokra és az egész n y á jra ...

Hálaadás 1992-ért
Lukács 17,17-19
Közeledik az év vége. A sok ünnep, szolgálat, fel
adat közben is vissza-vissza tekintünk a múló esz
tendőre. Kinek-kinek más és más élmény, esemény
jut eszébe. Felbukkannak arcok, emberek, akikkel
találkoztunk. Vendégék, akik talán messze tájról ér
keztek. Barátok, testvérek, akik éppen az elmúlt év
ben mentek el a minden halandók útján s itt már
többé nem találkozhatunk. .. Emlékezünk jól „sike
rült”, eredményesnek tartott szolgálatra és eszünkbe
jutnak kudarcok is. Minden tőlünk telhetőt megtet
tünk, mégsem tapasztaltunk megfelelő eredményt.
Sőt. Idézzük fel az elmúlt 1992. esztendőt! Zsúfolt
templom egy egy ünnepélyes alkalmon, néhány gyü
lekezeti tag a szórványban. Együtt örültünk ömlők
kel egy egy esküvőn, keresztelőn, s együtt sírtunk
koporsó mellett, urna előtt állva gyászolókkal. Meg
hitt lelkipásztori beszélgetésben tudtunk személyreszóló evangéliumot hirdetni őszintén és egyszerűen.
Máskor a lelkitestvér, barát, kollega vigasztalt ben
nünket, hogy el ne keseredjünk, kétségbe ne essünk.
Anyagilag nehézségeink támadtak, máskor meg mi
tudtunk adni valakinék, aki ránk szorult. Mennyi
minden fér bele egy esztendőbe. . .
Kinek jut eszébe hálát adni az 1992. esztendőért?
Nem volt könnyű év! Nem volt problémamentes!
Társadalmilag, gyülekezetileg, egyénileg sok próbát
kellett megállínunk. Ma divatosabb a panasz szava,
mint a hálaadásé. Jogos és jogtalan panasz ajkun
kon, keserűség, csalódás szívünkben. Sok meg nem
valósult terv, sok befejezetlen munka, sok szertefosz
lott álom. Közelben háború, határon belül menekült
táborok, természeti és történelmi katasztrófák napi
hírekben. Veszélyeztetett élet. Meddő viták. Nagy fe
szültségek. Ugyan ki tudná egy szóval jellemezni
az elmúlt 1992. évet? — Ez a meditáció most Isten
elé állít és az Igére fgiyelve kiderül: Jézus várja a há
laadást !
Idézett textusunk ismerős történet csattanója. Ne
akadjunk meg az ismert aráyon: 10 közül egy jött viszsza hálát adni. .. Ne botránkozzunk másokon. . . Ne
dicsérjük magunkat, hogy nekünk legalább eszünkbe
jut a köszönet szó néha-néha. . . Ne emlegessük, hogy
hogy mi még rosszabb arányt is ismerünk, mint az
egy a tízből. . . Hány és hány történet jut eszünkbe
lelkipásztori gyakorlatunkból. ..
Jézus hálát vár! — ezt vegyük komolyan.
Az is jelentős, ha pl. a zsoltáros magát bíztatja:
Áldjad én lelkem az Urat (Zsolt 103)! — ismeri önma
gát, milyen hamar felejt. .. Az is nyom a latba, hogy
Pál apostol gyakran ad hálát a gyülekezetekért, sok
kérdéssel és bűnnel küszködő emberekért (korinthusiakért, filippibeliekért stb.), a legfontosabb mégis az,
hogy Jézus vár hálát. Bizonyosan sokat köszönhe
tünk egymásnak is az elmúlt évre visszatekintve, mi
lett volna velünk, ha magunkra maradunk? Talán
másnak is van köszönnivalója nekünk, mégis most
arra kell figyelnünk, hogy Jézus vár hálát.

Jézus hálát vár, bizonyára a mi érdekünkben, mert
Ő tudja, hogy csak a hálaadó hit tart meg. A törté
net végén hangzó biztatás már a jövőre utal: „Kelj
fel, menj el, hited megtartott téged”. Kinek mit je
lent a jövő: 1993, 2000, 2013? Nem tudom, csak azt
sejtem, hogy egyedül a hálaadó hit tart meg a hol
napban is.

Jézus hálát vár — a hálaadás válasz az imameg
hallgatásra. A tíz beteg kiáltozva könyörgött egy
kor: „Jézus Mester, könyörülj rajtunk”. Kérésük
meghallgatásra talált s aztán sok dolguk akadhatott,
mert megfeledkeztek a hálaadásról. Hány könyörgé
sünk hangzott el 1992-ben? Hányszor hallgatta meg
kérésünket Urunk? Visszaigazoltuk? Igaz ugyan, hogy
a jellegzetes emberi imádság a kérő ima, hiszen ánynyi minden hiányzik életünkből! De a rendszeres
imaélethez hozzátartozik a visszaigazolás. Köszönöm
Uram. (16. v.)
Jézus hálát vár, a hálaadás a közöny ellentéte. A
fásultság, közöny, megszokás, blazirtság nemcsak Ca
mus Idegenjének magatartása, néha lelkészeké is. Be
lefásulunk Istennel való kapcsolatunkba. Szinte úgy
érezzük, hogy nekünk jár a Gondviselés. Hivatalból
jár, hiszen szolgái vagyunk. Természetesnek tartjuk,
hogy így nevezzük őt: Gondviselő Édes A tyánk...
A közöny, fásultság cinizmushoz, nihilizmushoz ve
zet. Marad a semmi. Nem hiszek senkiben, semmi
ben, nem érdekel semmi, nem izgat semmi, a másikat
is semmibe veszem. Kívül belül a semmi. Nincs na
gyobb papi kísértés ennél.

Jézus hálát vár — a hálaadás a feledékenység el
lentéte. Megfeledkezünk jótéteményeiről, pedig a
Láthatatlant csak jótéteményeiről ismerjük fel. Melanchthon tanított, hogy az emberi saerificium he
lyett az isteni beneficium áll hitünk közepén. Embe
reken keresztül is sok jót tett velünk Urunk 1992ben. Könyveinkben testvérek, atyák és kortársak szó
lítottak meg, tanítottak. Mi mindent kaptunk infor
mációban, mozdulatokban, kedves szavakban embe
rektől?, vegyük csak számba a hálaadás óráin.
Jézus hálát vár — a hálaadás a teljes gyógyulás. A
többi kilenccel is történt valami, de egy gyógyult
meg igazán: testileg, lelkileg egyaránt. A legjobb ta
laj a további segítségkéréshez a hálaadás. A meg
gyógyított útra kel, Jézustól új életet nyert. 1992-ből
úgy lépünk át 1993-ba Jézusnak kedves módon, ha
előbb megköszönjük mindazt, amit 1992-ben kaptunk.
A hálaadásra nekünk van leginkább
teljes egészségünk érdekében.

szükségünk,
H. K.

*
Mi maradt az elmúlt évből? „Most azért megmarad
a hit, a remény, a szeretet — e három. Ezek közül
pedig legnagyobb a szeretet”. lKor 13,13.
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PÁTKAI RÖBERT (Anglia) igehirdetéséből.

A KIENGESZTELÉS SZOLGÁLATA
A Magyarok III. Világkongresszusának
evangélikus nyitó istentisztelete
„Az igazság felmagasztalja a nem
zetet, a bűn pedig gyalázatára van
a népeknek”. (Példabeszédek, 14,34)

A történelemben számtalan hasonlóságot fedezhe
tünk fel, amely nem csupán metafora, analógia, ha
nem az általános azonosság korok szerinti értékelése.
A korábbival kisebb vagy nagyobb mértékben való
azonosulás. Ezért van az, hogy az ami ma van, a má
ban történő, minden új volta ellenére sem egészen
más, mert benne fellelhetők a múlt nyomai, törekvési irányok, megoldási kísérletek.
Mai istentiszteletünk a Magyarok III. Világkong
resszusa evangélikus, megnyitó egyházi alkalma.
Örömmel adunk hálát Istennek azért, hogy egy füg
getlenné vált hazában a háromtagoltságú — a hazai,
a kisebbségben és a világszórványban élő magyarság
képviselői e napokban Magyarországon találkozhat
nak. Feladatuk, általános, több szinten való felméré
se annak, hogy mit tehetnek közösen egymásért és
együtt a hazáért, amely otthont nyújt gyermekeik
nek és az elszakadtakat újra keblére ölelheti. E he
lyen Isten színe előtt állva, a hálaadás mellett a ma
gunk egyéni és nemzeti elesettségünket is megvallva,
múltunkat idézzük és Isten igéjén tájékozódunk.
54 évvel ezelőtt, az utolsó békeévben találkozót
adott egymásnak a világ magyarsága. Az államala
pító Szent István halálának 900. évfordulója kap
csán került sor arra a Világtalálkozóra, amelyen kö
zel 30 befogadó ország küldötteként, 200 egynéhány
külföldi magyar szervezet képviselője gyűlt össze a
magyar fővárosban.
Együtt és egymásért gondolatkörbe foglalható öszsze az, amit akkor tettek, vagy tenni akartak. Az
ünnepi megnyitón Teleki Páll szónoki kérdése ez
volt: „Mi az, hogy magyar?”, majd folytatta: „Ma
gyar minden, amit mi, apáink és őseink egyaránt
magyarnak érzünk és magyarnak tudunk. Magyar
minden, amire mi magyarok emlékszünk, magyar
minden, amiért és ami által egymáshoz kapcsolódunk,
egymásért érzünk, egymást testvérünknek valljuk”.
— Itt meg kellene állnom, hogy időnk legyén bele
gondolni abba, valóban mit jelent ez: egymáshoz
kapcsolódunk, egymásért érzünk, egymást testvé
rünknek valljuk. Valahogy úgy, ahogy Reményik
mondja — szabadon idézem —: Testvér, testvérem,
ez a legszebb szó a világon, ahogy kitágul ősi jelen
tése és túlnő véren és családon, ez nékem békessé
gem és boldogságom. Történt ez akkor, amikor még
túl közel volt a Trianon általánosabb politikai böl
csességet is nélkülöző kíméletlensége, amit még máig
sem hevertünk ki. A nemzet lelkülete is átélte a
csonkított nemzettest fantomfájdalmát. Ebben a hely
zetben vállalva egymással a sorsközösséget, rádöb
benni az egymásra utaltság tényére, olyan összete
vők, amelyek a nemzetet az egymásra találás útjára
állították. Annak világtávlati értelmében. Az egymásratalálás további útját törte meg a háború kataklízise és tette járhatatlanná a követő 40 éves ide
gen megszállás. Nyilván nem feladatom az 56-os ma
gyar szabadságharc bármiféle analízise, de annyi ide
tartozik, hogy megállapítsuk, hogy a magyar világ
szórvány óriásivá növekedett. Mi most a nemzeti fel
adat és mi benne az egyház sajátos üzenete?
A magyarság, mint népközösség történelmének
egyik legsúlyosabb válságába sodródott. Biológiai
erejében megroppant, önhitében és tartásában meg
rendült. A köznormák meglazultak, óriási szegény
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ség van az országban. Etnikumát példátlan szétta
goltság sújtja. Nem kétséges, hogy megmaradásának
és megújhodásának ügyére kell koncentrálnunk leg
jobb erőinket. Itthon, a kisebbségben és a nagyvilág
ban egyaránt. Egy hozzánk hasonló kis nép, ha akar
ja és tudja vállalni, egyértelműen minőségre predesz
tinált. Ezt a Németh Lászlói gondolatot ébren kell
tartanunk. Mindig és mindjobban rá leszünk szorul
va arra, hogy a világban való jelenlétünk — amenynyire lehet — az Anyaországba is visszaáramló erő és
értékforrás maradjon. Persze, hogy a szétszórtság bi
zonyos mértéke minden nép számára természetes, és
ami fontos: hasznos. Pontosabban, hasznossá tehető.
Az egészséges életösztönnel rendelkező népek soha
nem feledkeztek meg az érvényesülésnek, önelfoga
dásnak erről a messzebbre tekintő életgyakorlatáról.
Mert egy nép históriai jelenlétét és fontosságát nem
csak az szolgálja, amit szűkebb határain belül telje
sít.
Egyházunkat a keresztény hit Krisztushoz kötött
önértelmezése tette mindig is nyitottá társadalmi és
nemzeti kérdések iránt. És amikor ma, igénket újra
magunk elé állítjuk: „az igazság felmagasztalja a
nemzetet, a bűn pedig gyalázatára van a népeknek”,
tudnunk kell, hogy a mi nemzeti, vagy éppen szemé
lyes igazságunk semmilyen vonatkozásban nem kü
löníthető el az egyetemes emberi igazság egészétől.
Napjainkban vagyunk fájdalmas tanúi annak, hogy
a déli határainkon túli „szelektív jogérzékenység”
mennyire életromboló, ha semmibe veszi az igazság
egy és oszthatatlan valóságát. Ezért nékünk követke
zetesen vállalnunk kell az egyetemes emberi igazság,
emberi jogok minden mást bekebelező fontosságát.
Abba pedig sorsdöntőén beletartozik, hogy ha ben
nünket érnek jogfosztások, diszkriminációk, az eleve
többet jelentsen számunkra magyar sérelemnél. A
bárhol megsértett emberi igazság kapcsán hangsúlyos
részünk kell legyen a tiltakozó kiáltásban, szellemi
szolidaritás vállalásban. Ilyen nemzetpolitika és ál
lampolgári magatartás a magyar sérelmek orvoslásá
hoz is kedvezőbb nemzetközi hajlandóságot tud éb
reszteni.
Hogyan taníthatja az egyház a mai társadalomban
hitelesen Isten szeretettörténetének titkát? Minde
nekelőtt a kiengesztelés szolgálatával. Erre nagyon
nagy szükség van. A világjelenségen belül a hazai
társadalmat is mételyezi a minden emberi kapcsola
tot rontó bizalmatlanság, nyers önzés, mohó anya
giasság, politikai törtetés. Egyéni és családi életek
ben nap mint nap tanúi lehetünk ki nem engesztelt
családi gyűlölködéseknek, romlott légkörű hivatali,
munkahelyi kapcsolatoknak. Az egyház ebben a
helyzetben hirdeti és újra hirdeti, hogy lehet más
ként. A Krisztusban való hit által történik az a súly
pont eltolódás, amit megtérésnek nevez a Biblia, s
amely szükséges ahhoz, hogy másként lássam a má
sik embert. Nem polarizáltán, a vagylagosság értel
mében, vagy teljesen feketén vagy fehéren, hanem
Krisztuson keresztül, aki elénk élte a kereszténysé
get és közelhozta hozzánk Isten kegyelmes szeretetét.
Ezért szólunk és tanítunk a kegyelemből, hit által
való megigazulásról. Mi Krisztus által kegyelemből
új életet kaphatunk, hogy hit által mi is gyakorolhas
suk az „imitatió Christi”-t, Krisztus követést.
A hit próbája a kiengesztelődés képessége. Csak
akkor bízhatunk az életben, azaz társadalmi megbé
kélésben, ha a társadalom megbizonyosodhat a kien
gesztelődés lehetőségéről. Ezt Pál apostol, a nagy ki
engesztelés hirdetője így foglalja össze: „Mindaz, aki
Krisztusban van, új teremetmény. A régi tovatűnt,
lám valami új valósult meg. Mindez Istentől ered,
akit Krisztus kiengesztelt irántunk, s aki ránkbízta a
kiengesztelés szolgálatát. . . Tehát Krisztus követsé
gében járunk. Isten maga buzdít általunk. Krisztus
nevében kérlek: Engesztelődjetek ki Istennel!” (2Kor
5,17-20).

TA NU LJU K A K R ISZ T U ST !
IFJ. DR. FABINY TIBOR:

Mi a dekonstrukció, illetve a posztstrukturalizmus ?
— Új irányzatok a Biblia értei mezesében (VI., befejező rész) —

Amíg a hatvanas években az egzisztencializmus, a
hetvenes években a strukturalizmus, úgy a nyolcva
nas évektől a dekonstrukció jelenti az „új”-at a szel
lemtudományok irányzataiban és áramlataiban. Szel
lemtudományokat mondtunk, noha mi tudatosan a
bibliaértelmezések tendenciáira figyelünk. Mint lát
tuk, a világi megközelítési módszerekből, különösen
az irodalmi szövegek értelmezéséből a bibliatudo
mány is mindig sokat merített. A bibliatudósnak is
kell figyelni arra, hogy miképpen változtak a para
digmák a tudományokban, s mindezek miképpen
érintik a bibliaértelmezés kérdéseit. Természtesen a
bibliatudományban egyaránt veszélyes az, ha a mód
szerek kimerülnek és megmerevednek, mint az, ha
kritikátlanul követjük a külföldi szellemi széljáráso
kat. Az előzőre a zárt és konzervatív magatartás, az
utóbbira túlzott nyitottság és a világnak való behódolás jellemző. E veszélyek tudata buzdít minket ar
ra, hogy tartózkodjunk a szélsőségektől. Értékeink,
felismeréseink, hitünk védelmére van szükség, de fü
lünket nem csukhatjuk be, ha „odakint”, a világban
újabb szellemi (vagy éppen „szellemtelen”) áramla
tok jelennek meg, amelyek hagyományos értékeink
nek sokszor bizony kihívást jelentenek. Sorozatunk
számára a dekonstrukció irányzatát jelöltük meg az
utolsó „új”-ként, noha azonnal hozzá kell tennünk,
hogy máris megjelentek „legújabb” irányzatok is a
hermeneutikában, mint a feministák vagy a „feketebőrűek” mozgalma. Az utóbbiaktól most eltekintünk,
s a leggyakrabban emlegetett irányzattal, a dékonstrukcióval, más néven a posztstrukturalizmussal
szembesülünk.
MI IS A DEKONSTRUKCIÓ?
1. Olvasási mód: „Minden szöveg!”
A dekonstrukció egy radikális olvasási mód. Célja,
hogy aláássa a szövegeknek azt az önmagukkal szem
ben támasztott implicit igényét, hogy azok megfelelő
alapokkal bírnak. A szövegek ezt az igényt az álta
luk kiépített nyelvi rendszerrel, a benső kohézió és
egység megteremtésével, valamint a meghatározott
jelentésekkel kívánják elérni. Az irányzatot azért
nevezik posztstrukturalistának, mert a strukturaliz
mus és a szemiotika (jeltudomány) koncepcióit fel
használva, magának a strukturalizmusnak az alapjait
ássák alá, ill. „szubvertálják”. A strukturalizmus a
nyelvészeti modellek segítségével azt képviselte, hogy
a formát és a jelentést az irodalmi művekben is az
egyes elemek kombinációi teremtik meg. A poszt
strukturalizmus viszont radikálisan a szövegek éle
téről és „munkájáról” beszél, s azt állítja, hogy ma
guk a szövegek, ill. azok munkái teszik lehetetlenné
bárminemű formábaönthető jelentés létrejöttét. Ko
rábban szó volt arról, hogy vannak „szerzőorientált”,
„szövegorientált”, ill. „olvasóorientált” hermeneutikai irányzatok. A dekonstrukció mint egy sajátos ne
gatív hermeneutika azt állítja, hogy ezen irányzatok
„pretenziói” leleplezhetők, sőt leleplezendők. A de
konstrukció azonban nem „módszer”, mert ha önma
gát egy pillanatig is komolyan veszi, akkor azonnal
megsemmisül. A dekonstrukció nem destrukció: az

irányzat képviselői sokszor hangoztatják, hogy a de
konstrukció a szöveggel való kreatív játék. Fontos
tudni, hogy a dekonstrukció számára „minden szö
veg” és nincs semmi olyan, ami a szövegen „kívül”
létezne. („H n’y a pas de hors-texte”). A textualitás
határozza meg létünket, s az értelmezés nem valami
rejtett jelentés feltárására irányul (ugyanis ilyen a
dekonstrukció szerint nincsen), hanem az értelmezés
csupán a szöveggel mint valami érzéki létezővel foly
tatott — erotikus — játék. Játék a szöveggel, játék a
szavakkal. Szővégjáték, szójáték. Hogy a szójáték ko
molytalan dolog? Nincsenek komolytalan dolgok. A
„komoly” dolgok komolytalanok és a komolytalan
dolgok a komolyak. A játék, a szójáték végtelenül
komoly dolog. A nyelvnek, a szövegnek az élete és
az ereje nyilvánul meg benne. Az életerő. A játék, a
szójáték feszíti a valóságot. A nyelvi valóságot, mert
a nyelven, a szövegen kívül nincsen valóság, s játék,
a szójáték a nyelv eddig elzárt rétegeit és rejtett for
rását, energiáját engedi érvényesülni. Az olvasás nem
reprodukció, hanem produkció, nem rekonstrukció,
hanem konstrukció. A szövegkommentár nem „a szö
veg jelentésének feltárására irányuló szolgai műve
let”, hanem önálló fikció. Nincs hierarchiabeli kü
lönbség „szöveg” és „kommentár” között. A szöveg
is kommentár és a kommentár is szöveg. Nincs kü
lön „lényeges” és csak „érdekes”. Csak érdekes van.
Az érdekes a lényeges. Szisztematikus tudás nem le
hetséges.
összefoglalva: egy szöveget (vagy egy beszédet,
azaz „diskurzust”, vagyis ,,discourse”-t) dekonstruálni annyit tesz, mint kimutatni azt, hogy a szöveg, ill.
a beszéd maga ássa alá azt a filozófiát, amit állít,
azokat a hierarchiabeli oppoziciókat, amelyeken
nyugszik. Mindez azáltal lehetséges, hogy rámutatnak
a szövegben azokra a retorikai fogásokra, azokra az
állítólagos kulcs-koncepciókra vagy premisszákra,
amelyek az érvelés alapját képezik. A dekonstrukció
mindenütt az alapokat kérdőjelezi meg, a szépnek
tűnő felépítmények és a gondolati struktúrák alól ki
húzza a szőnyeget és a kártyavárak összeomlása után
ismét játszani kezd a kártyákkal. ..
2. Filozófia — a jelentés mint „az elkülönböződés”

A dekonstrukció nemcsak olvasási mód, hanem egy
sajátos filozófia is. Az irányzat „atyja”, legjelentő
sebb képviselője a nemrégiben hazánkban is járt
francia filozófus Jacques Derrida. 1967-ben három
könyvet is publikált „Grammatológia”, „írás és kü
lönbség”, „Beszéd és jelenség” címen. Derrida prog
ramja nem kevesebb, mint a Platónnál kezdődő nyu
gati metafizikai gondolkodás alapjainak a megkérdő
jelezése. Derrida e radikális kérdésfelvetése nemcsak
hasonlít az egy évszázaddal korábbi nietzsche-i „kép
romboló”, („ikonoklasztikus”) filozófiára, hanem
egyenesen onnan is eredezteti magát. Derrida számá
ra Gadamer hermeneutikája nem eléggé radikális,
mert az csak Heideggerre és nem egyenesen Nietzschére vezethető vissza.
Derrida szerint a nyugati gondolkodásban a nyelvfilozófiákra ill. a nyelvhasználatra logocentrizmusra,
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sőt azon belül is a fonocentrizmusra épül, miszerint torikájában ragadhatók meg, de megragadhatóak.
a beszéd elsődleges az írással szemben, vagyis az írás Meg kell találni a laza téglát az épületen, s utána le
csak afféle „parazita” tevékenység a beszéddel szem bonthatjuk az egész épületet. Miller szerint a deben. Ez a szemlélet Derrida szerint a „jelenlét me konstrukoió nem azt jelenti elsősorban, hogy azt az
tafizikájára” épül, miszerint a nyelv játékán kívül alapot romboljuk le, amin az épület áll, hanem hogy
mintha létezne valami „transzcendentális jelölt”, megmutatjuk, hogy a szöveg — tudva, vagy tudatla
„végső referens”, „abszolút alap”, valamilyen „cent nul — már le is rombolta azt.
rum”, amitől függne a nyelvi rendszer, s ami a je
A „minden szöveg” gondolatához egy másik termi
lentést is döntő módon meghatározná. Derrida azt nus is hozzátartozik, s ez pedig az intertextualitás. A
mutatja meg, hogy minden olyan filozófia, amely a kifejezés Julia Kristeva bolgár származású francia
jelenlétre alapozza magát, végső soron illuzórikus. filozófusnő nevéhez fűződik, aki Derrida trace
Különösen így van ez a fonocentrizmus esetében, (nyom) fogalma alapján (miszerint a szöveg egy köz
amely a beszélő jelenlétére hivatkozva részesíti előny pont nélküli nyomok hálózata) bevezette az intertex
ben a beszédet az írással szemben.
tualitás fogalmát. Az intertextualitás arra utal, hogy
A nyugati metafizikai gondolkodás bináris oppozi- minden szöveg végeredményben korábbi szövegek
ciókhan gondolkodik (beszéd—írás; szellem—test, fér fragmentumainak mozaikja, korábbi szövegek újra
fi—nő; jelenlét—hiány; jelentés—forma; lélek—test; írása, idézetek, utalások vagy asszimiláció által.
értelem—érzelem; komoly—nem komoly; literális— Vagyis minden szöveg más szövegekre adott reakció,
metaforikus; természet—kultúra; transzcendens— más szövegek transzformációja. Az olvasó hivatott ar
immanens stb.) E bináris oppoziciókban a nyugati ra, hogy a transzformációt befejezze és tökéletesítse.
gondolkodás mindig az előzőt részesítette előnyben,
az utóbbit csak deviációnak tartotta.
Hogyan jelentkezik a dekonstrukció a bibliai hermeDerrida megfordítja a beszéd és az írás hierarchiá neutikában?
ját, mert szerinte a nyelv természetét és ,,cseleke
Közismert, hogy a francia filozófus Paul Ricoeur
deteit” az írás jobban rögzíti mint a beszéd. Mivel
tudja a „jelenlét” gondolatát aláásni Derrida? Fer- két típusú hermeneutika között tett különbséget. Az
dinand de Saussure-től Derrida átveszi azt a nézetet, egyik a „gyanú hermeneutikája”, amely a látszat és
hogy a nyelvben a jelek és a jelöltek (jelentések) a valóság ellentétét kimutatva a hamisságokat akar
onnan nyerik el identitásukat, hogy más beszédhan ja leleplezni. Ricoeur szerint a „gyanú mesterei”
goktól, vagy írásjelektől különböznek. Vagyis a Marx, Nietzsche és Freud. A másik, a pozitív her
„macska” azért „macska”, mert nem „kutya”. Mind meneutika pedig mintegy „fogadást” tesz a jelentés
ebből Derrida azt a következtetést vonja le, hogy a re, arra, hogy mégis, mindennek ellenére, van jelen
jelölő és a jelölt azonosító vonásai — mivel csak a tés és ez a jelentés felidézhető és hittel, a „második
másik által léteznek! — soha nincsenek „jelen”. naivitással” megragadható. Az elmondottak alapján
Ugyanakkor azt sem mondhatjuk, hogy teljesen „hiá világos, hogy Derrida egyértelműen a gyanú nagy
nyoznának”, a hiányzó jelentések annyiban „hatéko mestereihez tartozik. Ahogyan azonban tanultunk
nyak”, amennyiben „önmagukat megszüntető” nyom Marx-tól, Nietzsché-től és Freud-tól, úgy tőle is ta
okkal (trace) rendelkeznek. A mindig felvillanó, de nulhatunk. Ezt tette a bibliai hermeneutika is. Elő
elillanó jelentés adja meg a jelek értelmét. Tehát ször lássunk néhány alapelvet, aztán a példákat!
Derrida szerint sohasem beszélhetünk birtokunkban
A dekonstrukció megtaníthat bennünket arra, hogy
lévő, meghatározott, jelenlévő jelentésről, hanem csu nem szabad mereven, nehézkesen gondolkodni, s ön
pán a jelentés tapasztalható „hatásairól”.
magunkat sem szabad mindig túlságosan komolyan
Derrida a jelentés kapcsán egy saját kifejezést venni. Ha nem tudunk nevetni, akkor előbb-utóbb
gyárt: ez pedig a différance, ami nem csak francia rajtunk nevetnek. A játék nem valami szentségtelen
„difference”-t, azaz a „különbözőséget”, hanem az dolog, hanem létezésünk velejárója. A teológia mai
„elhalasztódást” „eltolódást” is magában foglalja. A élettelensége is talán abból adódik, hogy túlságosan
kifejezést magyarra „az elkülönböződés”-nek fordí komolyan vette/veszi önmagát. Talárosai is csak te
tották. Vagyis a szöveg jelentései minden olvasatban kintélyt adtak önmaguknak, s nem tudtak/tudnak
mások és különbözőek, s ráadásul sohasem nyugsza kellőképpen ellazulni és ezért hatni. A kom-olyságból
nak meg a jelenlétben, hanem mindig elhalasztód kom-ikusság lett. Luther pedig milyen gyakran be
nak, vagy elillannak. Véleményem szerint nagyon ha szél Istenről, aki a történelmet saját játéktereként
sonlít ez a gondolat ahhoz, amit Luther is mondott, fogta fel (Péld. 8,31), s játékaival edzi a hitünket.
hogy Istennek mi mindig csak az elillanó lényét, a
Luther az Ószövetségből ismerte meg a „játszó Is
hátát vagy a lábnyomát látjuk. A jelentés (akárcsak ten”-!, s nem véletlen, hogy a derridai dekonstrukció
Isten, s e kettő között talán némi kapcsolat is van) mögött sokan felfedezték e gondolkodás zsidó gyöke
sohasem ragadható meg, mert amint megfogni vél reit. „Derrida rabbi” — ahogy mások nevezték már
tük, máris elillant előlünk. Derrida ezt a kifejezést — nem tagadja ezeket a gyökereket. A dekonstruk
nem használja, de mi Luther nyomán hozzátehetjük, ció logikájában nem nehéz kimutatni a midrashnak
hogy ha Isten is rejtett (Deus absconditus), akkor nevezett zsidó írásmagyarázati hagyományt. A midugyanígy a jelentés is rejtett (sensus absconditus). S rash lényege a szöveggel való állandó dialógus, a Tó
most visszatérve ismét Derridára, elmondhatjuk, ra szavainak játékos összekapcsolása. A midrash szá
hogy a jelentés szerinte sohasem „megfogható”, „be mára a szöveg nem egy fix, mozdulatlan dolog, ami
határolható” valami, hanem a szöveg végtelen sok ol ből a jelenés mintegy kihámozható, hanem a szöveg
vasatában disszeminálódik (szétszóródik) vagy disz- állandó mozgásban van, s a jelentés pedig mindig
perzálódik (szétterjedve eloszlik). A jelentés tehát egy lépéssel az interpretáló előtt van. Amint „meg
nem valami nyelven kívüli külső központból mint oldok” valamit, azonnal egy újabb probléma merül
valami autoritásból származik, hanem a különböző fel. A jelentés nem valami megfogható dolog, hanem
ségek végtelen játéka révén maga a nyelv generálja mindig a levegőben vibrál, amivel ugyanúgy kell
játszanunk, mint a labdával. Az állandóan nyitott
azt.
Derrida és követői (eleinte főleg az amerikai Yale- dialógus (és ez egyszerre jelenti a szövegre és a má
egyetem irodalomoktatói, mint Paul de Mán, J. Hil- sik emberre való nyitottságot) a feladatunk, és nem
lis Miller, Harold Bloom, ill. Geoffrey Hartmann) egy valami „eszme”, „mondanivaló” vagy kerygma re
szerre olvasnak filozófiai és irodalmi szövegeket, s konstruálása, mint ez a nyugati metafizikai hagyo
céljuk, hogy rámutassanak a szövegben lévő aporiara, mányban Platóntól Bultmannig történt. A szöveg
azaz a benső ellentmondásra. Sokszor az alogikus ál „mögé” nem láthatok, de a szöveggel, a betűvel élő
lítások csak a periférián, mint például a szöveg re kapcsolatot kell létesítenem. A midrash nem mód396

szer, hanem életstílus és életbölcsesség, amely a já
tékban való részvételre invitál.
A dekonstrukció arra is tanít, hogy megkérdője
lezhetem azt, ha egyesek bármilyen „központi témát”
keresnek a „Szentírásban”, vagy a „Szentírás kö
zéppontjáról” szólnak. A dekonstrukció szerint ezek a
térbeli metaforák csak retorikai fikciók, amelyek a
valóságban nem léteznek, a bibliai szövegek ugyanis
performatívak, állandóan mozognak, és mozgásba
hoznak; a tételezett középpontról csak valami stati
kus dolog esetében beszélhetnénk.
A „centrum” keresése helyett a dekonstrukció a
„marginalitásra” vagy esetleg a „trivialitásra” hívják
fel a figyelmet. Az igazság sohasem a tökéletesség
pompájában, egy gondolati rendszer középpontjában
van, hanem a periférián, a töredezettségben, a kiszol
gáltatottságban, a sebezhetőségben. Ha belegondo
lunk, talán nincs is ez olyan messze attól, amit Lu
ther a „kereszt teológiájának” nevezett. Bálványaink
kal, mítoszainkkal mi stabilizálni szeretnénk nemcsak
a világot, hanem az egyházat is. Isten azonban „de
centralizál”, ikonoklaSzta módon lerombolja a mi
stabilizáló mítoszainkat. A Bibliában maga Isten az,
aki dekonstruál, s ő az, aki minket „szubvertál”.
i

Derrida hatása a Biblia értelmezésére nem jelenték
telen. A Semeia című bibliai folyóirat 1982-es száma
Derrida and Bible Studies (Derrida és a bibliai tudo
mányok) címen jelent meg. Az amerikai parabolakuta
tásban John Dominic Crossan nevéhez fűződik a de
konstrukció meghonosítása. Számos könyve jelent meg a
hetvenes években a példázatokról, ahol a parabolákat a
derridai perspektívából értelmezi. A paraboláknak
ugyanis nincs rögzített jelentése. Amíg a mítoszok sta
bilizálnak, addig a parabolák szubvertálnak. Ezért a pa
rabolák jelentésének kutatása helyett Crossan a szöveg
szavaival játszik. Egy David Clines nevű angol teológus
Jób könyvét választotta ki dekonstrukciós célokra. Itt
nem egyszerűen a szövegben lévő inkoherenciát vehet
jük észre, hanem Clines konklúziója szerint azt, hogy a
könyv saját dekonstrukciós „stratégiája” arra világít rá,
hogy mindenféle dogmatikus tanítástól szabadulni kell.
Végezetül megemlítjük Mark C. .Taylor amerikai teoló
gust, aki szerint nemcsak az egyes bibliai szövegekre,
hanem magának a keresztény teológiának van szüksége
e dekonstrukcióra. Teológiáját posztmodern ateológiának nevezi, a revelation „reveilation” (maszkkal való
újra betakarás) lett, ugyanis a világban a maszkok meg
oldhatatlan játéka folyik. A teológiában ezért csak Erring, vagyis egyedül a tévedés lehetséges, amint erre
könyvének a címe is utal.

történelem által determinált dokumentumnak tartot
ták, s annak lényegét a „mondanivalóra” redukálták.
Az irodalmi kutatások segítségével nagyobb lehető
ség nyílt arra, hogy a szövegek teljességét szólaltas
suk meg, hogy elősegítsük a szöveg erejének és ben
ső dinamizmusának az érvényesülését. A retorikakri
tika a szöveg hatását tanulmányozza, s azt kívánja
ma is előmozdítani.
2. A szöveg az olvasóért van. Az olvasó kelti élet
re az egyébként halott betűket, s az olvasó ezáltal
beteljesíti a szöveget. Az olvasóközpontú kritika arra
mutatott rá, hogy az olvasó szinte be van progra
mozva a szövegbe.
3. A kánonkritika és a narratív kritika az egészet,
a végső „kompozíciót” mutatta meg. A történetkriti
kában sokszor a fától nem lehetett látni az erdőt.
Ezzel szemben az irodalmi irányzatok többsége „ho
lisztikus”. Fontos látnunk, hogy a bibliai könyvek
összerendezése nem esetlegesen történt, hanem az
újabb kinyilatkoztatás (pl. a krisztusesemény) fényé
ben a korábbi szövegek a hívő közösség életében új
ra jelentőséget nyertek. A resignifikáció arra mutat
rá, hogy a Szentírásnak az olvasóközösségtől elvá
laszthatatlan benső hermeneutikája van.
4. Az egészet kutató narratív, ill. a kánonkritika
célkitűzéseivel szemben a posztstrukturalizmus, ill. a
dekonstrukció azt képviselte, hogy az izgalmas dol
gok a periférián, a marginalitásban, a fragmentu
mokban és nem egy tételezett, de valóságban nem 'is
létező „centrumban” történnek.
5. Az irodalmi módszerek végül, de nem utolsó
sorban meg szeretnének tanítani minket újra olvasni.
Az olvasás művészetét és tudományát ugyanis sokan
már nem gyakorolják. Pedig a szövegek azt igénylik,
hogy — újra — kinyíljunk feléjük, hogy velük és
belőlük éljünk. Persze a „szöveg” nem csupán a be
tűk végtelen halmaza. A Biblia önvallomása szerint
a Lélek rendezte őket értelmes egésszé. A Lélek be
tűvé vált, de ez a betű azt igényli, hogy bennünk is
mét Lélekké válhasson. S ha ez megtörténik, akkor
mi is a Könyv részeivé válhatunk. S akkor megért
jük, hogy a Könyv nemcsak nekünk, hanem rólunk
is szól. Hogy benne vagyunk mi is a Könyvben.
Hogy immár mi is a Könyv része vagyunk. Az Élet
Könyvéé. Amely pedig a Bárányé. (Jel 21,27).
v á l o g a t o t t b ib l io g r á f ia

Az i t t k ö v e tk e z ő rö v id b ib lio g rá fiá b a n k ü lö n is sz e re tn é n k fe l
h ív n i a fig y e lm e t D e r rid a n a k a z a p o k a lip sz isrő l í r t, s a közel
m ú ltb a n m a g y a ru l is m e g je le n t ta n u lm á n y a ira .
A b ram s, M. H., „ D e c o n stru c tio n ”, A G lossary of Literary Tcrms,
Összefoglaló, befejező gondolatok
4. k ia d á s , H olt, R in e h a rt a n d W in sto n , N ew Y ork, C hicago
s tb . 1981, 38—41. old.
Elérkeztünk sorozatunk utolsó részéhez. Nagy utat C lines,
D áv id , „ D e c o n stru c tin g th e B o o k o f J o b ” , in , M artin
W arn er, (szerk .), The B ibié as Rhetoric. Studies in Biblical
jártunk be a kánonkritikától a dekonstrukcióig. Ki
P ersu ation and R hetoric, L o n d o n és N ew Y ork, R otledge, 1990.
indulópontunk az volt, hogy napjainkban paradigma65—80. old.
váltás zajlik a Biblia értelmezésében. Az általunk Crossan, J o h n D om inic, C liffs of fa li: Paradox and P olyvalence
in th e P arables of J e s u s , N ew Y ork, S e a b u ry P re ss , 1980.
ismertetett öt fő irányzat, valamint az utalás szintjén D e rrid
a , Ja c q u e s, G ram m atológia.
E lső ré sz .
T ra n s z fo rm á lta :
M o ln ár M iklós 1987—1989. É le tü n k , M a g y ar M űhely, 1991.
említett áramlatok reménységünk szerint alátámasz
D e rrid a , J a c q u e s, „A z el-lcülönböződés” , f o rd íto tta : G yim esi T itották azt a tézisünket, hogy a világi tudományok
m ea, in . Szöveg és interpretáció, sz e rk . B acsó B éla, C serép
közül a nyelv- és az irodalomtudomány (vagy nevez
falv i, é.n . 43—63. old.
D
e
rrid
a , Ja c q u e s, „A filo z ó fiáb an ú ja b b a n m eg h o n o so d o tt ap o k a 
zük így: a szövegtudomány) veszi át fokozatosan azt
lip tik u s h a n g n e m rő l” , in , G ond, I. évf. 2. szám , 1992. szep 
a szerepet, amit korábban a filozófia, majd a 18. szá
te m b e r, 129—159. old. F o rd . A n g y alo si G ergely.
a , Ja c q u e s, „N o A p o caly p se, N őt N ow , H ét levél, h é t r a k é 
zadtól a történettudomány töltött be. Természetesen D e rrid
ta lö v e d é k , te lje s se b e ssé g g e l” , in, H iá n y , i n . évf. 9. szám ,
az egyes irányzatokat nem kell, sőt nem is szabad
1992. o k tó b e r, 29— 37. old. F o rd . A n g y alo si G ergely.
a , J a c q u e s, „ S h ib b o le th ” , in G eo ffrey H a rtm a n és S. Bukritikátlanul elfogadnunk. Az egyes irányzatok, noha D e rrid
d ick (szerk.) M id ra sh and Literature, N ew H av en , Y ale U nitöbbnyire komplementárisak, sokszor egymással is
v e rs ity P re ss , 307—347. old.
vitáznak. A dekonstrukció, mint láttuk, minden je M c K eev e r, K e rry , „H ow to A v o id W ritin g A b o u t G od? F o sts tr u c tu r a lis t P h ilo so p h e rs
and
B iblical H erm en eu tics” , in.
lentésfeltárásra irányuló törekvést tagadott. Akárcsak
F a b in y , T ib o r (szerk.) L iterary T heory a n d Biblical H erm e
n eu tics, S zeged, JA T E , A ngol T a n sz é k , 1992, 83—92. old. Ma
a korábbi paradigmák, az irodalmi paridgmán alapu
g y a r u l: „ P o s z ts tr u k tu r a lis ta h e r m e n e u tik a ” . F o rd íto tta : N agy
ló irányzatok is hordozhatnak előre nem látható ve
É va. K é z ira tb a n .
szélyeket. Mindennek tudatában foglaljuk össze, hogy M cK night, E d g á r V, T h e B ibié and the Reader A n Introduction
to Literary C rlticism , P h ila d e lp h ia , F o rtre s s P re ss , 1985. 84—
mit is tanulhatunk az irodalmi megközelítésekből?
94. old.
1.
A Biblia nem szépirodalom, de ugyanúgy szö T a y lo r, M a rk C. Erring: a Postm odern A /Theology, Chicago,
e rsity o f C hicago P re ss , 1984.
veg, mint az irodalom. A szövegről a nyelv-, és az T a yUlonr,iv M
a rk C. D econstructing T heology, N ew Y ork, C rossroad
irodalomtudomány segítségével messze többet tudunk
a n d C hico, S c h o lar P re ss , 1982.
T
h
isleto
n
,
A n th o n y C.,
N ew H orizons in H erm eneutics.
The
mint mindeddig valaha. A történeti módszerek de
T heory and P ractice of Transform ing Biblical Reading, L on
terministák és reduktívak voltak, mert a szöveget a
don, H a rp e r C ollins P u b lish e rs, 1992, 114—132. old.
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DR. REUSS ANDRÁS:

A Szentírás közepe
liumok .kiegészítéseinek tartja az újszövetségi levele
ket. Még rosszabb szokás, hogy az evangéliumokat
Közepét keresve, a Szentírás értelmezésének kér és a leveleket törvénykönyveknek tekintik, amelyek
dése foglalkoztat. A probléma öt különböző szem ből az tanulható meg, hogy mit kell tennünk, és
Krisztus tetteiről csak úgy beszélnek, mint példáról.
pontból vetődik fel:
a.
) Vajon pusztán nyersanyag-e a Szentírás, olyanAhol ez a két rossz szokás van, ott nem tudják ke
kőfejtő-e (Steinbruch), melyből mindenki azt épít, resztyén módon olvasni sem az evangéliumot, sem a
amit akar és amit tud. Helyes-e az a módszer, me leveleket, ott pogányok maradnak.
lyet Luther úgy jellemez, hogy „elegendő az írásból
Ezzel szemben — hangsúlyozza Luther, — csak egy
egy rakás sebtibe való idézet, akár a helyén van, evangélium van, de ezt sok apostol írta meg. Pál és
akár nem”.1 Találó illusztrációja lehet ennek a meg- Péter minden levele, valamint az Apostolok Cseleke
kísértés története (Mt 4,1-11), melyben mindkét fél, deteiről írott könyv is evangélium, még ha Krisztus
nemcsak Jézus, hanem a Sátán is a Szentírást idézi. nak nem minden tettét és szavát mondják is el, ha
A Szentírás valóban tetszés szerint felhasználható, nem az egyik rövidebben és kevesebbet mond, mint
összefüggés nélküli idézetek halmaza, amelyekkel a másik. A nagy evangéliumok egyike sem tartal
mindent és mindennek az ellenkezőjét is be lehet bi mazza Krisztus valamennyi szavát és cselekedetét, és
zonyítani?
ez nem is szükséges. Az evangélium semmi más, ne
b.
) Vajon az Újszövetség 27 és az Ószövetség 39is legyen más, mint Krisztusról való beszéd, vagy az
könyve, melyek között az idői távolság csaknem ő története. Ezt el lehet mondani részletesen, sok
olyan nagy, mint a halotti beszéd és Juhász Ferenc szóval, és röviden is. A legrövidebb: Isten Fia, ér
versei között, csak véletlenül egymás mellé került tünk emberré lett, meghalt és feltámadott, és minde
iratokból álló könyvtár? Igaz-e, amit Käsemann állít, nek Ura lett. Pál ezt írja leveleiben és ezt emeli ki.
hogy az újszövetségi kánon mint olyan, nem az egy Nem érdeklik a csodák, az életkörülmények, ame
ház egységét, . . . hanem a felekezetek sokféleségét lyekről a négy evangélium ír, mégis elégségesen és
indokolja meg”,2 — tehát nincsen egység, nincs ösz- gazdagon leírja a teljes evangéliumot, pl. Róm 1,1-4szekötő fonál, nincs közös mondanivaló? Vagy pedig ben.
van olyan közepe a Szentírásnak, van „kánon a ká
Látható ebből, hogy az evangélium Krisztusról szó
nonban”, amely e tarka gyűjtemény megértésének ló történet, s ez az evangélium egész foglalata. Nincs
kulcsa lehet?
több Krisztus, ezért nincs több evangélium sem. Mi
c. ) Hogyan kell érteni a Szentírás ihletettségét: vel Pál és Péter is így tanít, ezért az ő leveleik is
minden irata, minden szava egyformán ihletett, te evangélium. S amikor a próféták az evangéliumot
hát akkor egyformán fontos, nemcsak az olvasók hirdették és Krisztusról szóltak, ezért az ő tanításuk
történelmi helyzetét, hanem a keletkezés idejét és az is, ahol Krisztusról szólnak, nem más, mint az igazi,
eredeti tartalmat is tekintve (tehát olyan gyöngysor, tiszta, valódi evangélium, mintha Lukács vagy Máté
melyet akárhogyan nyakba lehet tenni, mert nincs írta volna meg. Ilyen például Ézsaiás 53. fejezete.
eleje és hátulja)? Vagy pedig van olyan aranyfonál, „Aki az evangéliumnak ezt az értelmezését nem teszi
melyre ezeket a gyöngyöket felfűzve a gyöngysornak magáévá, az sohasem talál sem világosságot, sem
lesz eleje és hátulja? Ezt a megkülönböztetést nem igazi alapot az Írásban”.
ismerő, s ezért nem differenciáló szemléletet nevezi
A másik veszély, hogy az ember Krisztusból Mó
a hermeneutika „plenáris inspirációnak”3.
zest csinál, aki tanítást és példát ad, mint a többi
d. ) Van-e olyan közepe a Szentírásnak, melyet fi- szentek. Krisztus szava, tettei és szenvedése ugyanis
gyelembevéve oldódhatnak a meghökkentő ellenté kétféleképpen foghatók fel. Egyszer példaként, ame
tek? Pál és Jakab ellentétére gondolhatunk, arra, lyet követni kell (lPt 2,21). Úgy kell az embernek
hogy hitből vagy cselekedetekből igazul meg az em imádkoznia, böjtölnie, másokon segítenie és szereteber? A lehetetlennel Melanchthon is megpróbálko tet gyakorolnia, amint ő is tette. Ez azonban a leg
zott, amint Luther írja: „Sokan nagyon kínlódnak, kevesebb az evangéliumban, amiért még nem lehet
hogy Jakabot és Pált kibékítsék, amint Fülöp is teszi evangéliumnak nevezni. Ezzel Krisztus nem segít
az Apológiában, de nem komolyan. Ez a kettő, ’a hit többet az emberen, mint akármelyik szent. Ez a mód
igazít meg’, (és) ’a hit nem igazít meg’ ellentmond nem csinál keresztyéneket, hanem csak képmutató
egymásnak. Aki a kettőt össze tudja hangolni, annak kat. Tovább kell lépni, bár idáig ez volt a legjobb,
odaadom doktori kalapomat, és hagyom, hogy bo de mégis ritkán gyakorolt prédikációs mód.
londnak csúfoljon”.4
Mielőtt Krisztus példakép lenne, el kell őt fogad
e.
) Lehetséges-e különbséget tenni valamilyenni, mint olyan adományt és ajándékot, akit Isten ad
szempont — s nem emberi önkény — szerint a Szent az embernek, hogy az övé legyen. Krisztus, mint
írásban található különféle erkölcsi követelések kö ajándék, először hitet ad és keresztyénné tesz, s csak
zött? Lehet-e például Amálék népének a magatartá ezután lehet Krisztus példakép. Az evangéliumot hir
sára és az emlékének kitörlését elrendelő parancsra detni ezért nem más, mint hagyni, hogy Krisztus
hivatkozással (2Móz 17,8-16; 5Móz 25,17-19) ma hozzánk jöjjön, vagy magunkat hozzá vitetni.
akármilyen háborút folytatni? Vagy Ábrám kihívá
Bűn és szégyen, hogy mi keresztyének elhanyagol
sára hivatkozva ma új területet foglalni, másokat ki
tuk az evangéliumot, s arra van szükségünk, hogy
szorítani?
más könyvek és magyarázatok vezessenek vissza hoz
zá. Pedig ott van az Ószövetség prófétáinál és Mózes
2. Luther a Szentírás értelmezéséről
nél, „pelenkába csomagolva és a jászolba fektetve”
Az egyházi posztillához, Wartburgban írott episto- tartalmazzák a próféták iratai (Jn 5,39-46; ApCsel
lai prédikációihoz (Kirchenpostille) készült bevezeté 17,11; lP t 1,10-12; Lk 24.45; Jn 10,2 kk). „ . . . maga
sében5 Luther rossz szokásnak tartja, hogy az evan az evangélium a jelző és az útmutató az Írásba”.
géliumokról a könyvek szerint beszélnek, vagyis csak Fontos tudnunk, hogy eredetileg az evangélium nem
a négy evangéliumra gondolnak. Ezért nem ismerik Szentírás volt, hanem hirdetett ige, jó hír, üzenet,
Pál és Péter leveleit. Még Hieronymus is az evangé amelyet nem tollal, hanem szájjal terjesztettek.
1. Mi a probléma?
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Miért hadakozik itt Luther? Azt akarja elérni,
hogy az epistölákat is fontosnak tartsák, olyan fon
tosnak, mint az evangéliumokat. Arra az eredmény
re jut, Krisztus és az evangélium megtalálható az
epistolákban és az Ószövetségben is. Csak figyeljünk
rá. Figyelemreméltó mozzanat, hogy a reformátor
szándéka nem valamely iratnak az Újszövetségből
való kirekesztése, hanem éppen ellenkezőleg, komo
lyabban való vételé és használata.
Alig néhány hónappal a parasztháború után, mely
nek során direkt utasításokat olvastak ki a Szent
írásból, az Exodus könyvéről tartott igehirdetéssoro
zatának kiadásához írott soraiban Luther6 az Ószö
vetségnek a keresztyénekre vonatkozó érvényét tisz
tázza:
Csak kétszer volt nyilvános prédikáció a mennyből:
a Sinai hegyi törvényadásnál és pünkösdkor. Az első
volt a törvény, a második az evangélium.
Mózes törvénye a zsidóknak szól, keresztyéneket
nem köt, hiszen egyedül Izráel népének adatott, a pogányok ebből ki vannak rekesztve. A rajongók azzal
büszkélkednek, hogy ők megtartják Mózes törvényét.
„Mózes halott, uralma megszűnt, amikor Krisztus el
jött; azóta nincs érvényben”. Még a Tízparancsolat
sem vonatkozik a pogányokra, mert őket nem vezet
te ki Egyiptomból, hacsak nem egyezik meg az Új
szövetséggel és a természetes törvénnyel.
Luther mégis prédikál Mózesről, mert három dol
got talál meg és ítél hasznosnak nála:
Először: tanulságos ahogyan Mózes uralkodik a
népen és kormányozza. Jó lenne, ha a mai urak Mó
zes szerint kormányoznának. Közben — számunkra,
maiak számára megdöbbentő, mégis elgondolkodtató
módon, — a tizedről, a jubileumi évről, vagy éppen
a sógorsági házasságról szóló rendelkezések értelmét
és értékét is kifejti. Megállapítja, hogy a Tízparan
csolat semmi újat nem tartalmaz, ezeket a parancso
latokat a természet is ismeri. Az újdonság az, hogy
Isten ezeket Izráelnek még külön felíratta, s nem
csak a szívükbe, mint a pogányoknak. Másodszor:
Mózesnél megtalálhatók Isten ígéretei Krisztussal
kapcsolatban, melyeket nem teljesíteni kell, hanem
„amelyeket el kell fogadnunk s melyekre bízvást ha
gyatkoznunk kell a bűn, a halál, az ördög és a pokol
minden kísértésével szemben”. Ezek az ígéretek azok,
melyekre nagyon kell figyelni, mért ezek mindenki
nek szólnak, a pogányoknak is (lMóz 3,15; 22,18;
5Móz 18,15 k. 18 k.) Az amálekiták megölését azon
ban csak Mózesnek mondta. „De Isten szava ide, Is
ten szava oda, tudnom kell, és ügyelnem kell arra,
kinek szól Isten szava. Messze vagy még attól, hogy
az a nép legyél, mellyel Isten beszélt”. Döntő dolog,
hogy Isten mondja, de az is, hogy kinek. Isten egyik
szava nekem szól, a másik nem szól nekem. Mózes
Izráelnek szólt, az evangélium viszont nekem szól.
Ezt a különbséget minden igehirdetőnek figyelembe
kell vennie. Még az sem mindegy, hogy Isten egy
embert szólított meg, vagy mindenkit. Mózest tehát
nem azért olvassuk, mert nekünk szól, hanem azért,
mert olyan szépen egybecseng a természeti törvény
nyel és jobban van megfogalmazva, mint a pogányoknál. De olvassuk Mózest még az ígéretek miatt,
amelyek Krisztusról szólnak, s nem csak a zsidók
nak, hanem a pogányoknak is.
Harmadszor: olvassuk Mózest a hit, a szeretet és
a kereszt szép példái miatt. Ezeken tanulhatunk meg
Istenben bízni és ő t szeretni. De láthatjuk nála az
istentelenek hitetlenségének és Isten haragjának pél
dáit is.
Ebből következik, hogy az evangélistáknál is nem
vonatkozik rám, hogy mutassam meg magamat a pa
poknak, mint a tíz poklos és mutassak be áldozatot.
Hitük példája azonban rám is vonatkozik, hogy
Krisztusban úgy higgyek, mint ők. Sok prédikátor
hibázik itt, amikor csak azt mondja, hogy Isten igéje,

de nem mondja meg, hogyan érvényes ez. Origenes,
Hieronymus és hasonlók nem mutatták meg világo
san, Mózes meddig érvényes.
Ez világos elhatárolása az Ószövetségnek és az Új
szövetségnek, de ugyanakkor összekapcsolása is.
Az Ószövetséghez írott előszavában7 vitázik azok
kal, akik az Ószövetséget kevésre becsülik. Egyik ér
ve, hogy az Újszövetség is hivatkozik rá (vö. Jn 5,39;
Róm 1,2; IKor 15,3 k, valamint a Péter levelek). A
másik: „ s mi más lenne az Újszövetség, mint nyil
vános prédikáció és igehirdetés Krisztusról azokkal
az igékkel, melyek az Ószövetségben találhatók és
Krisztusban beteljesedtek?” Ne ütközzünk meg az
Ószövetség olvasása közben a beszéd és a történet
egyszerűségén, hiszen ebben a fenséges Isten szólal
meg hatalmasan. „Itt találod a pelenkákat és a já
szolt, melyekben Krisztus fekszik, ahová az angyalok
is elküdték a pásztorokat. Egyszerű és jelentéktelen
pelenkák ezek, de értékes a kincs, mely bennük fek
szik: Krisztus”. A pelenkák, vagy az ismert fordítás
szerint a pólya, nem a Szentírás emberi formája, ha
nem az Ószövetség igéje, melyben el van rejtve Krisz
tus. Amint az Újszövetségben a kegyelem mellett tör
vények és parancsolatok is vannak, ugyanúgy az
Ószövetségben a törvények mellett az ígéretek és a
kegyelem is megszólal, „amely által a törvény alatt
levő atyák és a próféták a Krisztusban való hit ál
tal, hozzánk hasonlóan, megtartattak”8. Az Ószövet
ség tulajdonképpeni feladata azonban a törvény hir
detése, a bűn felmutatása. Ez a szolgálat ugyan bűn
höz és halálhoz vezet, mégis szükséges, hogy az em
bert kétségbeesésbe hajtsa. Mózes törvényei bűnössé
teszik az embert még ott is, ahol a természeti tör
vény alapján nem kellene bűnről beszélnünk. Mind
ennek a célja, hogy az ember valami mást, éspedig
Isten kegyelmét keresse, amely az eljövendő Krisz
tusban ígértetett meg. A Mózeshez hasonló próféta
ígérete (5Móz 18,15) azt jelenti, hogy nem csak má
sik, hanem másmilyen próféta jön, aki felváltja Mó
zest, ez pedig a Krisztus. Mózes tehát csak addig lesz
érvényben.
Luther itt tehát az Ószövetséget hallatlanul nagyra
értékeli, de ugyanakkor az Újszövetség és Jézus
Krisztus mellett helyére is teszi.
„Amint az Ószövetség olyan könyv, melyben Isten
törvénye és parancsolatai írattak meg, valamint
azoknak a története, akik megtartották azokat, s azoké is, akik nem tartották meg, — éppenúgy az Újszö
vetség is olyan könyv, melyben az evangélium és Is
ten ígérete íratott meg, valamint azoknak a történe
te, akik hisznek benne, s azoké is, akik nem hisznek
benne” — írja az Újszövetséghez készült előszavá
ban.9 Az újszövetségi evangélium ígérete az Ószö
vetségben olvasható (vö. Róm 1,1 kk; 1Móz3,15; 22,18;
2Sám 7,12 kk; Mik 5,1; Hós 13,14). Az evangélium az,
hogy Krisztus halálával és feltámadásával legyőzte a
bűnt, halált és poklot azokért, akik hisznek benne,
tehát Krisztus tettéről beszél, s nem az emberéről.
Ezért az újszövetségi törvények nem az igazi evangé
lium, hanem csak Krisztus jótéteményeinek hirdeté
se,, amelyet megmutatott és ajándékul adott azok
nak, akik hisznek. Ez az evagélium az, amely igazzá
tesz és semmire sincs szüksége „mint hogy ezt a hi
tet (cselekedetekkel) bizonyítsa”.10
A bibliai könyvek megítélésének az alapja János
evangéliuma, Pál levelei, közülük különösen is a Ró
mai levél, valamint Péter első levele. Ezek az elsők,
elsősorban ezeket kellene minden keresztyénnek ol
vasnia mindennap, s olyan megszokottnak kellene
lennie, mint a mindennapi kenyérnek. „Ezekben
ugyanis Krisztusnak nem sok tettét és csodatételét
olvashatod; de mesteri módon hangsúlyozzák, hogy
a Krisztusban való hit bűnt, halált és poklot legyőz,
és az életet, igazságot és üdvösséget adja; s az evan
géliumnak ez a helyes módja amint hallottad”. Ha
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választani kellene Krisztus tettei és igéje között, ak
kor igéjét választaná, mert igéje az élet (Jn 6,63). Já
nos evangéliuma Krisztusnak egészen kevés tettéről
szól, ezért ez az egyetlen, igazi fő evangélium, mely
messze felette áll a többi háromnak. Pál levelei és
Péter is, Máté, Márk és Lukács evangéliuma felett
állnak. János evangéliuma és János első levele, Pál
levelei, közülük különösen is a Római, a Galáciai és
az Efezusi levél, valamint Péter első levele „azok a
könyvek, amelyek Krisztust mutatják meg neked, és
mindenre megtanítanak, -amit tudnod szükséges és
üdvösséges, még ha soha nem látsz másik könyvet
vagy nem hallasz soha másik tanítást. Ezekhez mér
ve Jakab levele igazi szalmalevél; mert önmagában
nincs evangéliumi jellege”11. Ne kerülje el figyel
münket, hogy összehasonlításról van szó: „ezekhez
mérve” ! Luther tehát nem sajátmagához vagy vala
milyen elvhez méri Jakab levelét, hanem a többi
szentírási könyvhöz.
Jakab levelét vizsgálva12, Luther megállapítja, hogy
a régiek elvetették Jakab levelét, ő azonban dicséri
és jónak tartja, ,,mert egyáltalán nem emberi taní
tást hirdet, hanem Isten törvényét súlykolja”, de
mégsem tartja apostolinak. Luther egyrészt azzal ér
vel, hogy Jakab levele a cselekedetekből való megigazulást tanítja, ellentétben Pállal, másrészt keresz
tyéneket tanít a levél, de a hosszas tanítás közben
egyszer sem említi Krisztus szenvedését, feltámadá
sát és Lelkét. Néhányszor megemlíti ugyan Krisztust,
de általában beszél az istenhitről. „Az igazi apostol
nak ugyanis az a feladata, hogy Krisztus szenvedésé
ről és feltámadásáról és tisztéről prédikáljon, és ezt
a hitet megalapozza, amint maga Krisztus Jn 15,27ben mondja: ’ti is bizonyságot tesztek’. S abban meg
egyezik valamennyi igazán szent könyv, hogy mind
Krisztust hirdetik és róla szólnak. Minden könyv
megítélésének igazi próbaköve, hogy megnézzük, va
jon Krisztust hirdetik-e vagy sem. Minden írás Krisz
tust mutatja: Róm 3,21 k, és Pál egyáltalán nem akar
másról tudni, csak Krisztusról (lKor 2,2). Ami (az Űr)
Krisztust nem tanítja, az mégsem apostoli, még ha
Péter vagy Pál tanítja is. Ami viszont (az Űr) Krisz
tust hirdeti, az apostoli, még ha akár Júdás, Annás,
Pilátus és Heródes tenné is”13
Jakab azonban semmi mást nem tesz, mint hogy
a törvényhez és cselekedeteihez hajt. Minden rend
nélkül összehordja a dolgokat. Tisztességes ember le
hetett, aki az apostolok tanítványainak néhány mon
dását összeszedte és leírta.
„Röviden: azok ellen akart védekezni, akik a hitre
cselékedetek nélkül hagyatkoztak, de Lélekkel, érte
lemmel és szavakkal nem nőtt fel a feladathoz és
széttépi az írást. így ellentétbe kerül Pállal és az
egész írással, s a törvény tanításával akarja el
érni, amit az apostolok a szeretetre buzdítással érnek
el”14. Ezért nem tartozhat az igazi fő könyvek közé,
de mindenki azt teheti vele, amit akar, hiszen sok jó
mondás van benne. Egy tanú azonban nem tanú vi
lági dolgokban, ezért hogyan hallgathatnánk rá Pál
lal és az egész írással szemben?
Luthernek ez az értékelése akkor történt meg, ami
kor a tridenti zsinat még nem foglalta dogmába az
újszövetségi kánont. Luther nem akarta kitenni az
Újszövetségből, nem akarta kivenni az általa ismert
kánonból, és nem vette semmibe sem, hanem nagyon
világosan megfogalmazott mértéket alkalmazott Ja
kab levelével kapcsolatban is.
3. Az önkényesség vádja

A „solus Christus” elvének az alkalmazásával kap
csolatban ismételten felvetődik az önkényesség vádja.
Kálvin is vállalta azt az elvet, hogy az Írás közép
pontjában Krisztus áll. Nincs azonban nála olyan
dogmatikai szűrő, mint Luthernál, ezért nem rangso
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rolja a könyveket — mondja Szűcs Ferenc.15 Zwinglinél is található az evangéliumnak olyan megbátározása, amely megegyezik a lutheri reformációéval.15
A reformáció tehát teljesen egyetértett a solus
Christus elvében. Luther a sola Scriptura elvét, amely
az elburjánzó hagyománnyal szemben megfogalmazott formális elv volt, tartalommal töltötte meg, tehát tartalmi kritériummá tette. A sola Scriptura tartalma a solus Christus. Ezt a tartalmi mértéket féjtette ki és érvényesítette a fent ismertetett írásokban
a Szentírás könyveivel kapcsolatosan.
Erasmussal folytatott vitájában éppen arra hivat
kozik Luther, hogy a Szentírás nehezen érthetőségé
re, sőt érthetetlenségére, homályosságára, bonyolult
ságára való hivatkozás, és ezzel a Szentírás magya
rázatra, tehát a zsinati határozatokra és az egész ha
gyományra való szorultságának hangoztatása ad iga
zában az önkényeskedő értelmezésnek szabad utat,
míg a Krisztusra és az evangéliumra utalás egyér
telmű, világos, és kézenfekvő: kiolvasható az írásból,
mert benne van. Luther ezzel részben olyan követel
ményt állít, amelyet a modern hermeneutika „máso
dik naivitás” néven ismer.
Amikor Luther nem formálisan a kánont, hanem
Jézus Krisztus evangéliumát, az Ószövetségnek Krisz
tusban történt beteljesedését, a Krisztusban kapott
üdvösséges ajándékot tette tartalmi mértékké, akkor
nem dogmatikai tételt emelt az Írás fölé. Nem arról
van szó, hogy azok az iratok az értékesek, amelyek
a hit által való megigazulás tanítását tartalmazzák.
A mérték az a Krisztus, aki ma is szól, cselekszik
és megajándékoz, aki nélkül semmire sem me
gyünk, akivel viszont a cselekedetek és a szeretet
„feltörnek”.17
4. Az Ószövetség elutasításának vádja

Luther Biblia-kritikáját ismételten éri az a vád is,
hogy utat egyenget(ett) az Ószövetség elutasításához.
Eduard Lohse is kimondja, hogy „nem lehet min
den mondatot, mely a Bibliában található, közvetle
nül Isten igéjének tartani”,18 de azért Luther nem
jut el ilyen megállapításig a kritikájában, hiszen őt
nem foglalkoztatja ilyen formai kérdés, hanem sok
kal inkább az, hogy tartalmilag mi Isten igéje, evan
géliuma.
Ismeretes Harnack véleménye: „Az Ószövetség el
vetése a 2. században (Marcion által) hiba volt, me
lyet a nagy egyház joggal utasított el; 16. századbeli
megtartása sors volt, mely alól a reformáció kitérni
nem tudott; azonban a 19. század óta a protestantiz
musban kanonikus okmányként még mindig konzer
válni, ez vallási és egyházi bénulás... Itt tiszta hely
zetet terem teni. . . az a nagy feladat, amelyet m a . . .
a protestantizmusnak véghez kell vinnie”.19
A Deutsche Christen mozgalma megtette ezt a
nagy és végzetes lépést: „11. Isten döntő kinyilatkoz
tatása Jézus Krisztus. Ennek a kinyilatkoztatásnak az
okmánya az Újszövetség. . . 12. Az Ószövetségnek
nincs ugyanolyan értéke. A sajátosan zsidó népi er
kölcs és népi vallás legyőzetett. .. 13. Az Ószövetség
ben tehát a zsidóknak Istentől való elpártolását, és
ebben bűnüket ismerjük fel. Ez a bűn nyilvánvaló az
egész világ előtt Jézus megfeszítésében. Ezért nehe
zedik Isten átka erre a népre a mai napig”.20
Mindabból azonban, amit Luther az Ószövetség
Krisztusban történt beteljesedéséről mond, nem ez
következik. Sőt, sokkal inkább az Ószövetség megbe
csülése és nagyraértékelése csendül ki azokból a sza
vakból. A solus Christus semmiképpen sem jelentet
te, semmiképpen sem jelentheti az Ószövetség elve
tését.
5. Hermeneutikai összefüggések

Föl lehet tenni a kérdést, hogy milyen írásmagya
rázati módszerrel jutott el Luther annak az elvnek

a felismeréséhez, hogy Krisztus felől értse az egész
Szentírást. Kétségtelen, hogy az Újszövetség ismétel
ten alkalmazza a tipológikus írásmagyarázatot, ami
kor az Ószövetség történéseit tipológikusan Krisztus
ra érti, amikor az Ószövetségben Krisztus előképeit
véli fölfedezni. Nem volna szabad figyelmen kívül
hagyni, hogy ez az írásmagyarázati módszer azonban
olyan szentíróknak az eszköze, akik Jézusban felis
merték Krisztust. Tehát nem az ószövetségi tüposzok
alapján jutnak el Krisztushoz, hanem megfordítva,
Jézus Krisztustól, — akit megismertek s akiről el
hitték, hogy ő az Isten Fia, — tekintenek vissza az
Ószövetségre is, Jézus földi életének eseményeire is.
Nem szövegek megismerése és értelmezése, hanem a
feltámadott Jézus maga vezeti őket hitre és csak ez
után értik meg az Írásokat (Lk 24,27. 32. 44-47).
A tipológia veszélyeire lelkes ismertetője, ifj. Fabiny Tibor is ismételten felhívja a figyelmet.21 Lu
ther is ezt teszi, amikor „A római pápaságról”22 írott
művében óv attól, hogy a képeket az ember saját
feje után magyarázza, hanem ige és tény, kép és be
teljesedés magyarázata egyaránt Istentől magától és
ne emberektől legyen. Zsidók és eretnekek tévelygé
sének gyökerét abban látja, hogy a képeket az Írás
nélkül magyarázták.23
Luther kánonkrifikáját és a modern történet-kriti
kai kutatást gyakran állítják párhuzamba: ahogyan
Luther egykor, úgy jár el a modem kutatás is. Ha
csak a merészséget nézzük, akkor kétségtelen a pár
huzam. Van azonban egy lényeges különbség is. Míg
a történet-kritikai kutatás a Szentíráson kívüli mér
téket alkalmazott a Szentírásra, Luther kritikájának
mértéke magából a Szentírásból való.
Éppen azért, mert a Szentírás közepe nem vala
mely mondata és nem valamely tantétel, hanem a
feltámadott Krisztus saját maga, ezért csak úgy ért
jük helyesen a Szentírást, ha Ő lesz bizodalmunk és
úrunk.
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GÉMES ISTVÁN (Németország):

Evangélikus-e Eugen Drewermann ?
II. rész

Drewermann azonban sem a legelső, sem a többi
munkájával nem kavart föl annyi port, mint az
1989-ben megjelent 900 oldalas könyvével: Kleriker
— Psychigramm eines Ideals. (Öltén und Freiburg—
Breisgau.)39 Ennek oka nyilván az izgalmas, miszti
fikálható téma, egy eddig féltve elhatárolt és elhatá
rolódó szakma mélylélektani átvilágítása, sőt az a
tény, hogy emögött igen masszív egyházkritika hú
zódik meg, amit — nóta bene — a szerző nem is ta
gad. Ezért érthető a könyv körüli sokhangú, s alkal
masint disszonáns kórus. Van, aki szerint „bátran,
de jóságosán szólítja meg itt Drewremann a klérus
hoz tartozásuk miatt szenvedőket és a csődöt mon
dottakat”/10 Más a könyvből egyidejűleg kisugárzó
élességet és melegséget állapít meg.41 Ismét más sze
rint Drewermann e könyvéért „valamennyiünk (se.
evangélikus lelkészeké) tiszteletét és szolidaritását
megérdemli”.42 Van, aki úgy véli, hogy Drewermann
az „egyházban való teljes csalódását” itt vetette pa
pírra.43 Egy másik evangélikus hang szerint ,,Dre
wermann hatóerejét már most mint reformátori, épí
tő erőt kell felismernünk: ecclesia semper reformanda”.44

Ügy gondolom, hogy ezt a kétségkívül nagy hord
erejű könyvet nem lehet csak egyfajta szempontból
vizsgálva, megérteni és értékelni. Arra nem csak a
mennyiségi bőség, sőt túltelítettség miatt lehetne ne
hezen vállalkozni: 750 oldal szöveg, több, mint 100
oldalnyi megjegyzés hozzá, 39 oldalt tesz ki csak a
felhasznált irodalom jegyzéke! Engem inkább az ese
tek sokszínűsége, a túlbő és hosszadalmas irodalmi
anyag és a saját művekre történő 230 utalás késztet
arra, hogy megfigyeléseimet és értékeléseimet három
szempont szerint csoportosítsam. A könyv körül máig
is zajló „Theologenstreit” írásbeli eredményei is
meglehetős szakosítást végeznek, még akkor is, ha
szerzőik eredetileg általános ismertető vagy bíráló
szándékkal nyúltak a könyvhöz.
1.
Drewermann diagnózist állít föl: beteg egyháza
klérusa. (A klérus szót — a szerző szellemében —
összefoglalóan használom a papságra, valamint a
férfi- és nőhivatásokra, azaz szerzetesekre és apácák
ra. S nagyon jónak kell tartanunk, hogy ezt olyan
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mondja, aki maga is része a klérusnak. A beavatko
zó, az ellentáborból való, a kárörvendő címkéje így
fölöslegessé válik.) S az itt-ott megjelenő adatok őt
látszanak igazolni. Drewermann maga 1882-es sta
tisztikát közöl,45 eszerint az egyház kereken 440 ezer
papja közül már sok ezer kivált a szolgálatból, kü
lönböző okok miatt. A megházasodottak számát vi
szont a Németországban megalakult „Katolikus paphók egyesülete” szerte a világon 80 ezerre teszi. Dre
wermann is lényegesen hozzájárult ahhoz, hogy a cö
libátus kérdése ma a tömegközlési eszközökben szin
te mindennapos téma. Ismételten jelennek meg hír
adások kilépett papok életkörülményeiről, s legtöbb
ször a — házasságáról. Félő, hogy ezekben mind a
cölibátus, mind pedig a papok házasodása egyolda
lúan csak a szexuális szeletre korlátozódik és, hogy
hovatovább lehetetlen lesz mindkét kérdés tárgyila
gos szemlélete és tárgyalása.
2.

Drewermann érdeke a teljes diagnózis felállítása.
Hogy is lehetne mással magyarázni a tényt, hogy
könyve 750 oldalnyi szövegéből 654 a tényállást (Befund) hozza. Nagyon tárgyilagosan, nagyrészt saját
pszichoterápiai gyakorlatában nyert tapasztalatokkal
alátámasztva. Ha jól látom, röviden összefogva ezek
az elemzés legfőbb eredményei:
a) A minden vallásban elengedhetetlenül fontos
pap alakjának közös archetípusa van, amelyet leg
jobban terapeutikus, gyógyító funkciója tesz fontos
sá. Ez az őskép egyrészt örök ideált jelent, másrészt
osztódik azáltal, hogy a klerikus személye (talán
jobb: a lelke) részesedik benne. Ezért teret ád a kle
rikusnak, hogy személygenetikai adottságait teljesen
szabadon magával hozza és munkájába csakúgy, mint
a személyiségébe beépítse. Csak így lehetséges a
„klerikus” és a „laikus” találkozása, hiszen közös
hátterű az „archetyposz”.46
b) Ezzel merőben ellentétes az egyház papi ideálja.
A pap ebben az ideálban biztos helyet kap, ám ezt
a helyet az egyházi szisztéma, struktúra, felépítmény
határozza meg és határolja be. Nem az ebbe való
belenövés, hanem az ebbe való beleépülés, ill. az egy
ház felől nézve, beleépítés a feladat. Ebben a folya
matban kívül kell maradjon a személyiség, a szub
jektív hit, a meggyőződés és az egyéni szabadság.
Ehelyett elő kell állítani a feltétlen rendelkezésre ál
lás, a szegénység és az akarat megtörése készségét.
Ezek legfelső céljaként jelöli meg az egyház a lélekmentés, az önmagát feloldozás és a kiválasztottság
szerepének vállalását.
c) A valóságban az eredmény más: az egyéniség
kiölése, az áldozat önsajnálata és túlérzékenysége,47 a
lélekmentés elhivatolosodása és a kiválasztottságnak,
mint rabtartó kategóriának átélése. Vagy a mélylé
lektan nyelvén: előáll az önmegtagadás, az önkínzás
és érzelmi blokád a legfelsőbb fokon. Vagy: a fölöttes Én (-rendszer, egyház, s annak papi ideálja) el
uralkodik és tönkreteszi az én-t, a papot, akinek ere
detileg X vagy Y a neve. De ő megszűnt, csak a
struktúra éli túl, s ebben nyög a beépített és szemé
lyiségétől megfosztott klerikus.
d) Ezt a konfliktust csak kétféleképpen lehet túl
élni: vagy úgy, hogy az adott kereteket minden el
lentmondás nélkül, azaz a személyiség kikapcsolásá
val, elfogadom. Ám ez sem megy károsodás nélkül.
Drewermann azt állítja, hogy ez a nagyobb rész és
ezek közül kerülnek ki a pszichiáterek rendelőibe ke
rülők. — Vagy a felettes Én-t meghagyom keretnek,
az általa adott teret azonban magam töltöm ki. Ez
ugyancsak nem megy károsodás nélkül, hiszen kép
mutatáshoz vezet. S az ilyen pap nem hirdethet ma
gának kegyelmet, tehát ő maga nem élhet abból,
amit ex offido másnak köteles hirdetni.
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e) Az egyház bűnét Drewermann mégsem abban
látja, hogy „szisztémkonform pappá” neveli a szol
gáit immár kétezer év óta. Hanem: „Az egyházi pap
képzés célja a masszív stabilizálás és radonalizálás
és nem (a problémák, G. I.) gyógyító szándékú fel
dolgozása”.48 Az egyház tehát azt műveli, amit klérikusaitól is elvár: elnéz a dolgok felett és ezt még
erénynek is tartja („inneres Weggueken” — mondja
Drewermann). Ebben a cinizmusban és gátlástalan
ságban az egyházi hatalom jut kifejezésre, mint min
dent meghatározó és az egyházat pervertáló jelenség.
Hiába a reformáció és a felvilágosodás meg nem szű
nő kritikája, az egyház elnéz ezek fölött és hatalma
megtartását tartja — minden más kockázatot is vál
la lv a — legfőbb feladatának.
Milyen orvoslási javaslatokat ajánl Drewermann?

„Vannak tévedések, amelyek már azért sem bo
csáthatók meg, mert ahhoz már túl régen léteznek...
aki a vasat beborító rozsdamennyiséget csökkenteni
akarja, nem mondhat le agreszív anyagok használa
táról — éppen elég régen vonjuk be lakkal a rozs
dát.49 Egyik tanácsadója viszont szükségesnek látja
megjegyezni, hogy „Drewermann könyve a klérust
nem akarja elítélni, hanem észretéríteni”.50
íme a három gyógymód-javaslata a fejezetcímekben:
1. Felszabadító szegénység.
2. Feloldó engedelmesség, talpraállító alázat.
3. Álomébresztő gyengédség, útmutató szeretet.
Ezekhez néhány idézet:
1. „A birtoklás helyes formáit kell begyakorolnunk,
mielőtt a keresztény szegénységet tem atizáljuk. .. a bir
toklást tanulnunk kell, ahhoz, hogy birtoktalanok tud
junk lenni”.5 „Ez a birtoktalanság soha nem lehet cél
vagy nyeremény, amelyhez az ember kerülő úton, hogy
úgy mondjuk, a neurózistól a szentségig, juthatna e l . ,. ”
2. „ . . . az ilyen megalázkodásnál nem lehet Jézusra
hivatkozni, akinek kora teológusaival, akárcsak politikai
hatalmasságaival, meggyűlt a b a ja ... Ha tőle tehát eb
ből valamit tanulhatunk, akkor az a személyes engedet
lenség, nem utolsósorban az egyházi hatósággal szemben
i s . . . ”52 „ . . . az alázat központi kérdése egyszerűen ez:
hogyan tudom megvalósítani, hogy énmagam legyek, —
sem több, sem kevesebb. . . Aki Istenben bízva tudja
tisztázni ezt a kérdést, az hamarosan észreveszi, hogy
lénye így nyert nyugalmával nyugtató és félelemoldó
hatással lehet másokra”.53
3. „A kötelességből nem házasulok szent osztályának
lélektana többé nem tartható. Ennek okai nyilvánvalók:
hiteles csak személy lehet; egy életforma sem tud ma
gának értéket, súlyt adni, hanem csak az az életmód,
ahogyan személyesen értéket adunk neki; ez tehát azt
jelenti, hogy az emberéletet a feje tetejére állítjuk, hogy
ha a felnövő fiatalok pubertáskori kapcsolat- és szexuá
lis félelmeit az isteni kiválasztás titkos jeleivé ideologizálnánk, ahelyett, hogy lehetőség szerint feldolgoznánk
és az élet felé nyílttá tennénk őket; a fiatalság gondta
lanságát fojtja meg az, aki olyan ideálokkal téveszti
meg, amelyek a későbbi években bizonyos plauzibilitást
nyerhetnének — egy bizonyos különleges életút hátterén,
amelyet az ember tulajdonképpen senkinek sem kíván,
de még kevésbé írna elő; amennyiben a személy lelki
dinamikájából kifolyóan nőtlenségben kell maradjon, ez;
elsősorban is nem a nagyobb szeretet jele, hanem a sze
retet nagyobb korlátozása és a gátlásoké; méghozzá na
gyobb, mint amit az illető kultúrában találhatunk; a
nőtlenségnek semmi felismerhető lelki vagy erkölcsi elő
nye nincs a házasélettel szemben, sőt inkább lelki bo
nyodalmakra és veszélyeztetettségre épül. . . ám semmi
képpen sem nevezhető emberiesnek az, ha nyilvánvalóan
a lelki éretlenség állapotában lévő lányokat és fiúkat,
morálisan megalapozott félelemmel és rossz lelkiismeretkeltéssel hálózzuk be, s miután életüket így korlátoz
tuk, kijelentjük, hogy Isten „különleges módon” szereti
őket, amelyből tekintve más lehető döntések csak, mint
veszélyek tűnhetnek föl számukra; hogy a nem házasodás vagy a házasság témája — mélylélektanilag szem
lélve — valós maradjon, ahhoz tökéletesen semlegesíte
ni kell, ami azt jelenti, hogy az egyén bármely lelki fej-

lődési fokán, tetszés szerinti időpontban, házasodjék
vagy ne lépjen házasságra, amennyiben ez neki és a
partnerének így tetszik’’.^
összegezés

Drewermann könyvének, — de mondhatni, egész
teológiájának — fő témája az az emberi félelem,
amelyet vallásos és lelki-szexuális kényszermechaniz
musok váltanak ki. Csak az Istenre tekintés oszlat
hatja el a félelmet, s ez áll még akkor is, ha az egy
ház a szexualitás kiváltotta neurotikus félelmet a ma
ga hatalma meg nem engedett erősítésére használja
föl.
Ezzel azonban már azt a három kérdéskört érin
tettük, amely körül Drewermann egész gondolatrend
szere forog.
1.
Az „angyalszelíd-arcú tanár úr” (=német médiax)
haragos könyve a Kleriker. Soha el nem mulasztja,
hogy megértéséről és tágkeblűségéről biztosítsa olva
sóit vagy hallgatóit, hangsúlyozza a szinte határtalan
liberalitását és azt, hogy soha senkit nem akar kor
látozni véleményalkotásában, sőt hitét se akarja elő
írni. Mégis haragos ember írása ez a vaskos kötet.
Márpedig a harag rossz tanácsadó és egyáltalán
nem óv meg attól, hogy a magunk vélt igazával ne
váltsunk ki ugyanolyan haragot másokból. Drewer
mann haragszik egyházára, s bizony egy csöpp ke
resztvizet nem hagy rajta. Pedig az egyház nem csak
II. János Pál pápa, hanem XXIII. János is; nemcsak
a Hittani Kongregáció, élén az olyannyira maradivá
változott, egykori haladó, a II. Vatikáni zsinaton
buzgólkodó Ratzinger érsekkel, hanem kalkuttai Te
réz anya és a millió névtelen munkás is, aki ma is
„garanciája” nemcsak az egyház munkájának, de lé
tének is; nem csak a tragikus figura, Degenhardt paderbomi érsek, aki nehezen viselkedhetne máskép
pen a „Drewermann-ügyben”, ha csak meg nem
akarja szegni egyháza idevonatkozó előírásait, —
hanem egyház az egymilliárd hívő is, akit, kérdés,
hogy Drewermann fölfedezései, módszerei mennyire
tennének boldoggá.
Egy nemrégi német TV-adás szerint 10—15%-ra
tehetjük azon rk. hivatásosok arányát, akik nem ér
tik, hogy Drewermann miért vonja kétségbe az egy
házi struktúrával való azonosulásuk, áldozatkészsé
gük és szüzességi fogadalmuk valódiságát? Ezzel
szemben állítja Drewermann, hogy egy kezén össze
tudná számolni azokat, akik nem rabszolgaságnak
fogják föl a klerikusi egzisztenciát, nem nyúlnak az
onanizálástól kezdve a szexuális kapcsolatok legtel
jesebb kiélvezéséig terjedő alibikhez. Drewermann
veszélye így az általánosítás, s az könnyen igazság
talanságba torkollhat.
Mindez nem von le semmit Drewermann éles mélylélektani megfigyelései és egyháza hatalom-analízise
értékéből. A harag amiatt, hogy a római egyház má
ig se vonta vissza Luther kizárását, nem is olyan
fontos; a másik, a Luther által felvetett létkérdések
máig való elnyomása és válasz nélkül hagyása miat
ti, valószínűleg jogosabb. — Az egyház minden fel
lépésében és törekvésében világegyház, amelynek —
nem utolsósorban — a struktúrák stabilitásának biz
tosítása egyik fő gondja és létének oszlopa. Az más
lapra tartozik ebben az összefüggésben, hogy magát
az egyedüli egyháznak tartja és ugyanakkor az üd
vösség egyedüli letéteményesének. A mai pápa alatt,
úgy érezzük, a kettő kéz a kézben halad.
A hatalmat — főleg a mai, demokratikus gondol
kozás idején —, mint fenyegető veszélyt éljük meg
és tudjuk, hogy ez együttjár minden intézmény, tes
tület, szervezet megkérdőjelezésével. Talán ebből a
szempontból figyelve értem meg Drewermann láza

dását, mint a megcsalt szerelmesét, aki utólag elég
tételt követel, mert rájött, hogy őt is mennyire be
építette magába a hatalom, kizsákmányolta és viszszaélt vele. Azaz, perverzió áldozata lett ő m aga,is.
Sőt itt még tovább megyek. Megpróbálom megér
teni mindazokat az egyházi munkásokat — és nem
csak a rk. egyházon belülieket! — akik szenvedtek
már az egyház miatt, annak „funkcionáriusaitól”,
nehézkességétől és reformációra képtelenségétől, ál
landó lemaradásától! Drewermann ezeknek a szívük
ből beszél, még akkor is, ha —• egyházához való ha
ragos viszonya miatt — esetleg kevés gyógyító ér
tékűt tud nekik nyújtani. És csak ne mondta volna
ki legújabb kommentárjában55 ezt a félreérthetetlen
mondatot: „Múljon el ez az egyház!”56
2.

Drewermann könyve egyetlen kiáltás bizalomért
és harmóniáért. Ennek eléréséért szívesen álmodik és
néha olyan romantikus, mint egy első szerelmes. „A
szüzesség, tisztaság, önzetlen cirógatás, kedveskedé
sek, teremtő költészet, a művész odaadása, az igaz
lét türelmes keresése, egy még rejtett királyság szol
gálatának öröme, elvarázsolt kastélyokba behatoló
merészség, suttogó tündérek és manók beszélgetésé
nek meghallása, táltoslovakon nyargalás és a felhőkszelek égi kocsiként használatának művészete, va
rázslás és realizmus, kegyesség és józanság, szabad
ság és kötődés, alvás és ébrenlét, álmodás és gondol
kozás, érzés és cselekvés —• ez a lélek és test tökéle
tes egysége”.5?
Mivel egyháza megvonta tőle a bizalmát, ami a
Kleriker megjelenésekor is már előrelátható volt, tu
lajdonképpen sorstársai bizalmát keresi. Ezt minden
bizonnyal meg is kapja, nemcsak Küngtől, Schillebeeckx-től és a többi „fekete báránytól”. Hanem fő
leg, a ki tudja hány meghiúsult papi egzisztenciától
a 80 ezerből.
S hogy mennyire vágyik a harmóniára, azt könyve
bevezetése nagyon szemléletesen tárja elénk: olda
lakon át gyönyörködik el Frands Jammes „Ozeron
papja” című regénye hősén, akinek keze alatt „a
dolgok visszatalálnak az eredeti mércéhez és az ég
békéjét szívják; szava alatt a kételkedők bátorságot,
a vétkesek bocsánatot, a haldoklók reménységet
nyernek . . . ” Ezért lesz minden paróchia már most
külváros, a „mennyei Jeruzsálem kerülete”.
Ezt a bizalom- és harmóniakeresést megzavarja
azonban az a naivitás, amellyel szinte szószólójává
lesz egyfajta „emberiségvallásnak”. Benne az általá
nos humanitás adja meg az alaphangot, mindenki be
lefér, etikáját is általános emberi értékekre alapozza,
az emberi lélekben levő erők működnek benne. S
nem kell feltétlenül arra gondolni, hogy Drewermannak sikere ezzel a „Bildungsbürgertum”-nál (mű
velt középosztály) azért van, mert ez antiklerikalizmust és bizonyos mérvű ateizmust rejt magában, s
ezeknek a felvilágosodás óta hagyománya van a pol
gárságnál.58 De, hogy Drewermann itt amolyan val
lási romantikának is hódol, azt nehéz lenne tagadni.
3.
Szimpatikussá az teszi Drewermant, hogy túl a bi
zalmon és a harmónián, minden baj orvosságát a
szeretetben látja. Ez a nem egészen újszerű gondolat
első pillanatra tetszetős. A jánosi igehirdetés szerint
a szeretet valóban az egyetlen erő, amely „kiűzi a
félelmet” (1Jn 4,16-19), s ilyen értelemben a legjobb
orvosság. János elsősorban Isten irántunk megnyil
vánuló szeretetére gondol: „ . . . ő előbb szeretett
bennünket”. Ez a szeretet a félelem kiűzésével a tö
kéletes szeretetet valósítja meg, amennyiben „bizal
munk van az ítélet napjához”. Nem a romboló erők
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és a vég réme határozza meg tehát további lépésein
ket, hanem a teljes bizalom Istenben, aki az „ítélet”
napját is kézben tartja.

tudjuk, hogy a házasság sem óv meg a hitbeli elesés
től.
|
Azt viszont nem fogadhatjuk el, hogy a házastár

Drewermann azonban itt is — mélylélektani kon sak szerelm e/szeretete és az Isten iránti szeretet
cepciójának megfelelően — másra gondol. Az ő ugyanaz lenne. A mi szerelm ünket éppen az isteni
megfogalmazásában ez így hangzik: „más szóval, szeretet — am ely több nála — transzcendentálja, te
nemcsak, hogy a nő vagy férfi iránti szeretet és az szi m agasabbrendűvé.
Isten szeretete között különbség nincsen, hanem fér
*
fi és nő szeretete (talán inkább „szerelmet” kellene
fordítanunk?!) sokkal inkább az isteni megtapaszta
Evangélikus-e Drewermann? — Szívesen tekintjük
lásának és megjelenésének a színtere”.59 A nemek
közötti békesség (amelyre annyit buzdít) a szexuali őt annak — b ár a vállalt feladata elvégzéséhez sza
tásban pecsételődik meg és elválaszthatatlan az Isten vahihetőségre van szüksége, amellyel csak a rk. egy
megtapasztalásától. A Kleriker szövegének csaknem házban m aradásával rendelkezik. Sokat tanulhatunk
fele foglalkozik ezzel a témával, mintegy a freudi tőle. Ám Szentírás-használatát, m ajdnem csalatkozmélylélektan egyik központi kutató területét illuszt h atatlan dogmaként meghirdetett mélylélektani mód
rálva. Az olvasó azt mondja, hogy — a klérus törté szerét és a szeretetről vallott áiézeteit (csak feltétele
nelmi fejlődése és mai zilált állapota ismeretében — sen tudjuk elfogadni. Sok, további beszélgetésre,
joggal. Azt is jogosnak kell tartanunk, ha egy rk. tisztázásra lesz még szükség, am íg a mai ném et k aklerikus foglalkozik ilyen töményen a klerikus és a tolikusságnak ez a legnépszerűbb tanítója a tőlünk
jövő im pulzusokat is kellően beépíti m ondanivalója
szexualitás témájával.
Viszont a könyv idevonatkozó szakaszai elolvasása
után nem az az érzésünk, hogy ennek a tabunak a
körbejárása okvetlenül elvezetne a félelmet legyőző
szeretethez. A szeretet beszűkítése és egyoldalúvá té
tele veszélye áll itt fenn. Nem győz meg afelől, hogy
a szexualitás és annak általa ajánlott felfogásán
múlna a félelemtől reszkető ember békessége és meg
váltása, Istennel való jó viszonya, no és — a vallás
újjászületése. Ha ezt a feltételezést elfogadnánk, ak
kor szemben találnánk magunkat a szexualitás mai
szemléletével (és gyakorlatával), amely bizonyítható
an sokkal több árnyat vet az emberiségre: a konzumgondolkodás és az elhasználási elv érvényesülése a
házasságban (elválások), a rendelkezésre-állás kény
szere, a neurotikus párszerzési- és elvesztési-élmé
nyek nehéz feldolgozása, valamint az emberiség leg
újabb csapása, az AIDS formájában. Ha jól látom,
túlfutott az emberiség azon a kezdeti, újjongó fázi
son, amikor a szexualitás tabujának puszta ledönté
sében, a felvilágosításban kereste a komplexusaiból
szabadulás üdvét. Ma megnyúltak az árnyak és a
Drewermann által követelt szerelmet higgadtabban
vesszők tudomásul, mint még 30—40 évvel iezelőtt.
Ám Drewermann nem csupán rk. ügyet vet föl ez
zel. Hiszen nincs még témánk az egyházban, amely
ről olyan feszengve tudnánk csak beszélni, mint vi
szonyunk a testhez és, következésképpen, a szexua
litáshoz. Tudunk-e mi egészen konkrétan úgy beszél
ni a szeretetről, hogy annak nem csak isteni gyöke
reit hirdetjük, hanem — mint legátfogóbb erőt — az
életünk legbensőbb területei számára is komolyan
vesszük jelentőségét?
Azonban a kötelező cölibátus igájából érthetően
felszabadulni akaró papkollegáinkat csak kérni sze
retnénk az óvatosságra. Nem biztos, hogy ennek a
kérdésnek a megoldása már paradicsomteremtő ered
ménnyel járna a rk, egyházban. Mi is tudunk arról,
hogy a házasság nem tökéletes intézmény, de egyelő
re nincs jobb a nemek együttélése számára. S azt is
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rendszerébe.

Ezért meglehetősen cinikusnak és pöffeszkedőnek
ta rtu n k D rew erm ann evangélikus részről való meg
ítélésében ilyen „zárszót” : ....... D rew erm an n . . . az
én szememben meglehetősen építő prédikátor, agitá
ló katolikus m odernista, az az ember, aki közönsége
előítéleteit nyilván m aga is osztja, s ezért „szereti őt” ;
szenvedélyes állat- és em berbarát — nem több, de
kevesebb sem ”.60

Drewermann több. A 16. századi reformáció elaludt
lelkism eretének ébresztője. És nem csak a saját egy
házán belül.
JEGYZETEK
33 Az id é z e te k e t az 1989-es 4. k ia d á s a la p já n közlöm .
40 P . E íc h e r: V o rw o rt, i n : D ér K le rik e n stre it. 7. lp.
41 B. M. M a rtin re c e n z ió ja . I n : T h L tztg . 116. 1991. 388. lp.
42 P . C. A rin g : „D ie A m tsk irc h e v e ra c h tlic h g e m a c h t” , E . D re w e rm a rin u n d w ir ev an g . P fa rr e r , i n : D eu tsch es P ía r r e r b la tt 92,
4. 1992. 152. lp.
43 U. N ie m a n n : in : S tim m e n d. Z eit, 1990/2. sz.
44 J . J e z io ro w s k i: K le rik e r S tre it a u s ev. Sietit.
I n : E ic h e r :
D ér K lerik en streit, 199. lp.
45 K le rik e r, 831. 109. m egj.
46 L á sd : a b e v e z e té sb e li h iv a tk o z á s t a ro m a n tik u s p a p id e á lra
F ra n c ia Ja m m e s, G eorg B e rn a n o s é s P a u l C laudel m ű v e ib e n !
11—19. lp k .
47 „Á ld o zat, e n g e d e lm e ssé g
é s id e g e n e k á ltali
m e g h a tá ro z á s
g e ttó ja ” — 692—93. lp k .
48 560. lp.
43 660. lp.
63 P . E ic h e r: V o rw o rt in : D ér K le rik e rs tre it, 13. lp.
51 683. lp.
53 690. lp.
“ 705. lp.
34 715—716. lp k .
55 D as M a tth S u s k o m m e n ta r I. M t. 1,1-7,29. B ild e r d é r E riü llu n g .
W a lte r V eri. Ö ltén, 1992. 848. lp.
» Id é z i K . B e rg e r a M t. — K om m . re c e n z ió já b a n , i n : F Á Z .
1992. IV. 14.
37 725. lp.
68 K . B e rg e r rec e n z ió ja .
53 721. lp.
40 K . B e rg e r rec e n z ió ja .

Evangélikusok a n a g y v ilá g b a n

Hová rendelt minket a misszió Ura ?
A Külmissziói Egyesület konferenciája Nagytarcsán

Az egy esztendeje újjászerve
zett Külmissziói Egyesület első
konferenciáját az útkeresés jelle
mezte. Negyven évi kényszerszü
net után vajon hová rendeli, kül
di maroknyi evangélikus népét az
egyház Ura? Nem álmodozás, ra
jongás külmisszióra gondolni egy
olyan egyházban, ahol nyomasztó
a lelkészek és egyéb szolgálók hi
ánya? Ezekre a kikerülhetetlen
kérdésekre kerestünk őszinte vá
laszt több mint százan, két napon
át.
A választ mindenekelőtt Isten
igéjéből vártuk. A konferencia
gerincét Gémes István stuttgarti
lelkész evangelizációja adta ézsaiási próféciák alapján. Egyik legbátorítóbb üzenet az volt, hogy
ha az egyház arra vár, hogy al
kalmasnak érezze magát a misszi
óra. akkor soha nem fog elindul
ni a missziói szolgálat. A misszió
ugyanis nem pillanatnyi érzése
inktől, erőnlétünktől függ, hanem
annak a parancsot, küldetést adó
Űmak az ügye, akinek „adatott
minden hatalom mennyen és föl
dön ..
Az „alapozás” jegyében két finn
misszionárius, Seikku Paunonen
és Martti Korpiaho bibliatanul
mányban szóltak a Máté és Márk
szerinti missziói parancsnok mai
üzenetéről. Rámutattak arra, hogy
a parancsot adó Űr maga is
„misszionárius”, aki az Atya kül
detésében érkezett világunkba,
aki parancsát olyanoknak adta,
akik megjelentek az általa ren
delt helyen, akik „leborultak előt
te, pedig kétségek fogták el őket.”
A finn vendégekkel együtt a
másik meghatározó szint a rádió
misszió munkatársai jelentették.
Jövőre lesz 30 éve, hogy Terray
László szerkesztésében, a NŐREA
norvég missziói szervezet támo
gatásával, a Trans World Rádió
hullámhosszán Monté Carloból
megindultak a magyar nyelvű

missziói programok az egész Kár
pát-medence felé. Évtizedekig
szinte csak itt lehetett hallani az
egyházak missziói szolgálatáról,
külmissziói felelősségéről. Ma is
sok esetben a rádió az egyetlen
használható és hatékony eszköz
a missziói munkában (pl: Kína,
mohamedán világ). Erről a világ
méretű munkáról szólt a norvég
Gábriel Edland. és a finn Per-Olof Maik. A magyar munkáról
Pósfay György, Kelemen Erzsé
bet, Nagy Károly és Gáncs Péter
számolt be. Öröm volt, hogy Er
délyből (10 fő!), sőt Horvátor
szágból is voltak vendégeink,
részben a rádióhallgatók közül.
„Hogyan tovább a misszióban?”
— tették föl a kérdést az utolsó
délutánon az Egyesület vezetői,

Keveházi László és Bálint Zoltán.
A fórumbeszélgetés néhány sze
rény gyümölcse: pénteken este 8
és 9 óra között láthatatlan, or
szágos imaközösség a misszió
ügyéért. Többen jelentkeztek te
rületi felelősnek a missziói mun
ka regionális szervezésére. A
nagymúltú (1859-ben alakult)
Finn Külmissziói Egyesület kész
a testvéri együttműködésre a „kis
testvérrel” . . . Elhangzott érdekes
javaslatként, hogy finn-ugor ro
konságunkból a pogányságban élő
osztyákok felé kellene fordulnunk
missziói felelősséggel. ..
Szívesen vennénk Olvasóink
hozzászólását is, hol, miben lát
ják legfontosabb missziói felada
tunkat napjainkban?!
G. P.

KÖNYVSZEMLE
DR. GAIZER GYULA: Felelős dön
tés vagy ítéletvégrehajtás? Orvos
etika változó világunkban. Orvosok7
nak, betegeknek, mindnyájunknak.
Szent István Társulat, 1992.
A szerző orvos és teológiai dok
tor. Könyvét olvasmányos stílus
ban írta a betegek és az orvosok
kapcsolatának leggyakoribb problé
máiról. A szerző fő célja az volt,
hogy az alapvető bioetikai problé
mákat és néhány határterületüket
esszészerűen felvázolja, majd az
orvosi
lehetőségeket
ismertesse,
azok etikai jelentőségét tárgyalja.
Külön fejezet foglalkozik a ma oly
aktuális abortusz kérdéssel, vala
mint az eutanázia problémáival. A
szakkérdésekben jártasak könnyen
felismerhetik a tudományos alapo
zást.
Könyvéhez függelékként csatla
kozik a orvosetikát érintő deklará
ciók sora, (genfi, helsinki, sydneyi,
tokiói stb.), melyek eddig magyar
nyelven nem jelenhettek meg. Be
m utatja a Magzatvédő Társaság,
konszenzusos határozatát, melyet
azóta többen többféleképpen igye
keznek értelmezni.
Tudományos
igényű az irodalomjegyzék is, mely

20 oldalon a témával foglalkozó,
nemzetközileg jelentős, főleg ke
resztény indíttatású, irodalmat fog
lalja össze.
A könyv lelkipásztorok, orvosok,
de minden „kiművelt emberfő” szá
mára jelentős, tudományos alapozottságú, olvasmányos munka.
N. A.
A témával a keresztény orvo
sok lapja (Tál és kendő) 1992.
szeptemberi száma részletesen
foglalkozik.
AZ ORVOS IMA JA
M ennyei
A ty á n k ,
k ö sz ö n jü k ,
hogy
F iad , M eg v áltó n k á lta l ú j é le te t és r e 
m é n y t n y e r tü n k !
S zen tlelk ed vezessen
m a m unkánkban!
S egíts, hogy orvosi
h iv a tá s u n k a t sz e re te tb e n ,
bölcsességben
é s tisz te ssé g e se n te lje síts ü k ! A dj n e k ü n k
tu d á s t és sz o rg a lm a t a b eteg ség ek m e g 
előzéséhez,
felism eréséh e z é s k ezelésé
h ez! T e seg íts v ig a sz ta lá st n y ú jta n i fé
le le m b e n és sz o m o rú sá g b a n ! T égy sza
b a d d á önző tö re k v é se in k tő l! L együnk
ő sz in té k m in d a b b a n , a m it m o n d u n k és
te s z ü n k ! H a e lfá ra d u n k , se g íts a h e ly tá l
lá s b a n ! ő r iz d m eg b e n n ü n k a M egvál
tá s b a
v e te tt h itü n k e t s b iz a lm u n k a t,
hogy Jé z u s K risztu s, a m i U ru n k végleg
legyőzte a h a lá lt!
Á m en
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Kitekintés az ökumené világába

EGYHÁZI VILÁGHÍRADÓ
1992. október
EGYHAZAK
VILAGTANÁCSA

A reformáció hónapjában az egyházi világsajtót is
sokat foglalkoztatta az ötszáz évvel ezelőtti nagy
esemény: Kolumbusz és vele együtt az európai ke
resztyén civilizáció megérkezése Amerika földjére
1492 októberében. Az „új világ” felfedezése nem
csak külsőleg, de lelkileg is formálta az akkori vi
lág arculatát.
Milyen szerepet játszottak a történelmi egyházak
az újkor elején az amerikai földrész életének ala
kulásában? Ez a kérdés erősen motiválta a nagy
évfordulóról való megemlékezést világszerte, vala
mennyi egyházban. Erős hangsúlyt kapott az egy
házakban világszerte a bűnbánatra hívás az oko
zott szenvedésekért Amerika őslakóinak életében
és a jóvátétel vágya, elsősorban az amerikai kon
tinens egyházaiban.
Hogyan válhat a múlt elfogulatlan és bűnbánatot
keltő értékelése mai világunk ezerféle, gyötrelmes
gondja közepette a megújulás és a reménység for
rásává — ez a legfőbb kihívás ma az egyházak
számára, Kolumbusz világtörténelmi tettének fél
évezredes évfordulóján.

Az ökumenikus egyhá
zi világszervezet fokozni
kívánja erőfeszítéseit az
egyházak stagnáló vagy
gyengülő egységének erő
sítésére. Ennek egyik je
le az a felhívás, amelyet
az Egyházak Világtaná
csa intézett azokhoz az
egyházakhoz és egyházi
mozgalmakhoz, amelyek
nek, — mint például a
baptista egyházaknak —
még nincs hivatalosan és
egységesen
elfogadott
hitvallása: fogadják el a
többi egyházakkal együtt
a történelmi Niceai Hit
A híranyag lezárása: 1992. október 31.
vallást hitük lényeges
tartalmának
kifejezője
ként. A többi egyház pe selője is. Ezek számára gény országaiból és Eu
dig ismerje el ezeket az egy közös keresztyén hit rópa keleti feléből érke
egyházakat és mozgalma vallás elfogadása bizo ző bevándorlók tömegei
kat az apostoli keresz nyosan megkönnyíthetné jelentik „a legjelentősebb
tyén hit hirdetőiként és bekapcsolódásukat a mai gazdasági és kulturális
ökumenikus világmozga folyamatot”. Az egyházi
követőiként.
sajtó egyik legfontosabb
A közös keresztyén lomba.
feladata ezért a szeretet
hitvallás elfogadása fon
és a felelősség ébreszté
tos szerepet játszik majd
se a társadalomban a
a Hit és Egyházszervezet
LUTHERÁNUS
menekültek, az idegenek,
jövő évi világkonferen
VILÁGSZÖVETSÉG
az üldözöttek és a szegé
ciáján, amelynek az egy
nyek iránt.
házak egysége és együtt
működése lesz a közpon
Október végén Rómá
Megvitatta a KALMEti témája. Az Egyházak ban tartotta ezévi nagy
nagygyűlés a kisebbségi
Világtanácsának ezen a gyűlését
az
Európai
egyházak
rendkívüli jelentőséggel Evangélikus Kisebbségi evangélikus
bíró nagy találkozóján, Egyházak Kommuniká sajtószolgálatának (IDL)
amely 30 év után ülése ciós Bizottsága (KALME). a jövőjét is. A Világszö
zik újra, mégpedig a spa Fő témája ez volt: A ke vetség Tanácsa ugyanis
nyol római katolikus tör resztyén publicisztika és Madrasban tartott leg
ténelmi
centrumban, a migráció folyamata utóbbi ülésén ennek a
külön LVSZ-sajtószolgáSantiago de Compostel- Európában.
latnak a megszüntetését
lában, az egyik központi
kérdés éppen a közös ke
Húsz kisebbségben élő javasolta 1993 végén. A
resztyén hit és hitvallás evangélikus egyház kép vita során a kisebbségi
lesz. Az Egyházak Világ viselői vettek részt a ta egyházak számos képvi
tanácsa tagegyházainak nácskozáson. Egyetértet selője szembefordult ez
delegátusai és a Vatikán tek abban, hogy a világ zel a javaslattal. A végső
teológusai mellett jelen fejlett, jómódú országai döntés ebben az ügyben
lesz számos új egyház ban — így Európa na a Tanács legközelebbi
(főleg Afrikából), kariz gyobb részében is — a ülésén, a jövő év köze
matikus és pünkösdista menekültek milliói, a pén történik meg. Egyet
egyházi mozgalom képvi „harmadik világ” sze értés volt viszont abban,
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hogy a KALME változat
lanul fontos feladata ma
rad a jövőben is a ki
sebbségi egyházak kom
munikációs szakemberei
nek képzése, illetve ezek
sajtómunkájának támo
gatása.
A
KALME-Bizottság
elnökévé újra Paul Weiland bécsi sajtólelkészt
választották meg, akit
újonnan választott, 12
tagú
vezetőség
segít
majd munkájában.*
* A bizottság tagja lett
dr. Nagy István magyar
lelki-pásztor is.
EURÓPAI EGYHAZAK

Az Európai Püspöki
Konferenciák
Tanácsa
(CCEE) és az Európai
Egyházak Konferenciája
(EEK) nevében Martini
bíboros, milánói érsek és
John Arnold anglikán
dékán, a két nagy euró
pai egyházszervezet el
nöke, illetve alelnöke,
kiadásában most jelent
meg a tavaly ősszel Spa
nyolországban tartott V.
Európai Egyházi Csúcstalálkozó teljes anyaga.
A 200 oldalas és három
nyelven (angol, német,
francia), közzétett köte
tek tartalmazzák ismert
protestáns, római katoli
kus és ortodox teológu
sok előadásait a találko
zó központi témájáról:
„Misszió és evangélizáció
a mai Európában”. Köz
ük a részletkérdéseket
megvitató,
ökumenikus
munkacsoportok jelenté
seit. És — ami nem ke
vésbé érdekes — konk
rét, részletező javaslato
kat hoznak arra vonata
kozóan, hogyan végezhe-

tik Európa egyházai öku
menikus szellemben ma
az Evangélium hirdetését
az elidegenedett, plura
lista európai társadal
makban.
A kötetek megrendel
hetők az EEK genfi köz
pontjában (P.O.Box 2100,
CH—1211 Geneva —
Géni), illetve a CCEE
központi hivatalában.

többszázezer résztvevő
vel. Az egyházak felhí
vásai nemcsak az erőszak
megnyilvánulásait ítélik
el a legkeményebben,
hanem a társadalom egy
részének a közömbössé
gét is ezekkel a súlyos
eseményekkel szemben.
*

A kölni Német Gazda
sági Intézet legújabb je
lentése szerint az elmúlt
NÉMETORSZÁG
évben jelentősen — 12—
13 százalékkal — növe
kedtek
a protestáns és
„Isten és emberek elle
katolikus egyházi
ni súlyos vétkezés”, „az római
adó-bevételek. Ez a nö
emberiség legelemibb kö vekedés
jóval felülmúlta
vetelményeinek megsze még az egyházak
vára
gése”, „Németország szé kozásait is, mind a régi,
gyene” — ilyen és ha mind az új német tarto
sonló jelzőkkel illetik fe mányokban. A jelentés
lelős egyházi és állami azt is közli, hogy az egy
vezetők nyilatkozataik házi
adó-bevételek növe
ban az idegenek, a me kedése még így is elma
nekültek és a zsidók el rad a bér- és jövedelemleni, folytatódó merény adók általános növekedé
leteket, gyújtogatásokat,
(Németországban az
sírgyalázásokat és súlyos, sétől
egyházi
adó általában a
erőszakos cselekményeket bér- és jövedelemadó
8—
az új és a régi német 9 százaléka). Ennek az
tartományokban. De sú egyik oka az, hogy az
lyos kritika hangzik el egyházak maguk korlá
az egyházak
részéről tozzák az egyházi adó
amiatt is, hogy a hatósá mértékét számos esetben:
gok és az igazságszolgál a bejelentett egyházta
tatás nem lépnek föl na goknak csupán egyhargyobb eréllyel a társada mada fizet jelenleg egy
lom egyes, számbelileg házi adót Németország
talán kicsiny csoportjai ban.
nak rendkívül veszélyes,
embertelen és fajgyűlölő
magatartása ellen.
SVÉDORSZÁG
Szeptember végén va
lamennyi német egyház
vezetője közös felhívást
Október 15-én meg
intézett a hívők milliói történt a nagy érdeklő
hoz: aktív módon védjék déssel várt szavazás az
és segítsék a menekülte új svéd érsek személyé
ket, az idegeneket, a ről. Mint arról már hírt
„másságuk” miatt üldö adtunk (1992., 9. sz. 288.
zött és támadott társa lap), többek közt egy női
dalmi kisebbségeket. A jelölt is szerepelt az ér
legfontosabb feladat a seki székre jelöltek kö
társadalmi gondolkodás, zött. A döntő szavazás
a gyűlölet és a közöm ban a több mint 500 sza
bösség megváltoztatása, a vazásra jogosult lelkész
fájdalmas és szégyenletes és világi egyháztag a 7
események gyökereinek millió 600 ezer svéd
megszüntetése. Az egy evangélikus hívő nevé
házak, a keresztyének ben a következő arány
eddig is sokat tettek ban adta le szavazatát az
ezért. De most fokozniuk első három jelöltre: 1.
kell közös erőfeszítései Gunnar Weman lule&i
ket az üldözött társadal püspök (10,5 pont), 2. Jó
mi kisebbségek és a me nás Jonson strángnási
nekültek érdekében, — püspök (7,8 pont) és
hangzik az egyházak kö 3. Henrik Svenungson
zös felhívása.
stockholmi püspök (5,3
Szeptember utolsó he pont).
tében, a „külföldiek he
November folyamán a
te” keretében, Németor három legtöbb szavaza
szágban többezer gyűlést, tot nyert jelölt közül az
felvonulásokat tartottak állam nevezi ki a Svéd

Egyház új érsekét, akit a
jövő tavasszal iktatnak
majd be hivatalába. A
kialakult szokás szerint
azonban az állam tiszte
letben tartja az egyház
döntését és a legtöbb
szavazatot kapott jelölt
nyeri el az államegyház
legmagasabb tisztségét.
FINNORSZÁG

A legújabb statisztikai
adatok szerint 1991 vé
gén a Finn Evangélikus
Egyház lélekszáma 4 mil
lió 380 ezer volt, az or
szág lakosságának 87,2
százaléka. Ez lényegében
azonos az előző év lélekszámával. 1990-ben az új
szülöttek 90,3 százalékát,
1991-ben pedig 89,2 szá
zalékát keresztelték meg.
Az evangélikus egyház
mellett kisebb számban
élnek még ortodoxok és
római katolikusok is
északi testvérnépünk ha
zájában.
FÜGGETLEN
ÁLLAMOK
KÖZÖSSÉGE

A reformáció ünnepén
Szentpétervárott — fél
évszázados bezáratás után
—• újra megnyitotta ka
puit Oroszország valami
kor jelentős evangélikusságának legszebb, törté
nelmi múltú temploma, a
Szent Péter-katedrális. Á
marxista államhatalom a
történelmi értékű temp
lomot ötven évvel ezelőtt
elvette az evangélikus
egyháztól és „Leningrád
legszebb úszómedencéjé
vé” alakította át. Január
1-től a katedrális újra az
Oroszországi Evangélikus
Egyház tulajdonába ke
rül át; sőt arról is szó
van, hogy Kalnins püs
pök Rigából Szentpéter
várra helyezi át a Füg
getlen Államok Közössé
ge Német Evangélikus
Egyházának székhelyét.
AMERIKAI
EGYESÜLT ÁLLAMOK

Október 11-én ünnepé
lyesen beiktatták tisztsé
gébe az Amerikai Evan
gélikus Egyház (ELCA)

első püspöknőjét. April
Ulring Larson a hambur
gi Maria Jepsen után a
második evangélikus püs
pöknő a világon. Egy
házkerületéhez (La Őrös
sé Synod) 40 ezer egy
háztag tartozik.

*
„Kolumbuszt mint ka
landos hőst, útját pedig
mint nemzetünk törté
nelmi eseményét fogjuk
majd megünnepelni” —
mondta egy évvel ezelőtt
Bush elnök Amerikában.
A kép azonban időköz
ben erősen megváltozott.
Mint már előzőleg is hírt
adtunk róla, azóta sok
vonatkozásban is elérke
zett az ideje annak, hogy
a félévezredes évfordulót
Amerika népei reálisabb
látással, a valóságnak
megfelelőbben értékeljék
át.
Az USA Nemzeti Egy
háztanácsa az évforduló
ra kiadott nyilatkozatá
ban arról szól, hogy Kolumbusszal
„népirtás”
vette kezdetét az in
dián őslakosság között.
Heves tüntetések voltak
az Egyesült Nemzetek
székháza előtt New York
ban és Amerika indiánok-lakta, számos terüle
tén. Washingtonban Ko
lumbusz szobrát tüntetők
vérrel öntötték le. Phila
delphiában
a
milliós
nagyváros vezetősége el
lenállásba ütközött, ami
kor egyik utcáját Kolumbuszról akarta elne
vezni. Az észak-amerikai
sajtóban és médiában is
a józanabb, kritikai hang,
a félezer éves történelmi
esemény jó és rossz ol
dalainak reális szembe
állítása volt túlsúlyban.
Nem annyira a „felfede
zésről”, mint inkább „két
világ
összeütközéséről”
beszéltek a legtöbbet,
amely a hasznos csere
mellett nagyon sok szen
vedést hozott Amerika
őslakosságára a Kolum
buszt követő évszázadok
során,
megsemmisítve
életfeltételeiket és ősi,
értékes
kultúrájukat.
Nem hiányoztak persze a
látványos
ünnepségek
sem. De az egyházak in
kább a bűnbánat hangját
és az igazságtalanságok
még lehetséges jóvátéte
lét szólaltatták meg a
nagy évfordulón.
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LATIN-AMERIKA

Kolumbusz útjának fél
évezredes
évfordulóján
Latin-Amerika sokmilliós,
hatalmas római katolikus
egyháza is szükségét lát
ta annak, hogy szembe
nézzen azokkal az új ki
hívásokkal, amelyek a
legutóbbi
évtizedekben
érték ezen a déli konti
nensen. Erre a legjobb
alkalmat II. János Pál
pápa látogatása adta San
Domingo szigetén, ahol
valamikor Kolumbusz és
hajóstársai először léptek
Amerika földjére. Santo
Domingo fővárosban tar
tották meg a IV. LatinAmerikai Püspöki Konfe
renciát, amelyen 250 la
tin-amerikai püspök és
érsek volt jelen.
A konferencia október
12-én, a nagy évfordulón,
a pápa megnyitó beszé
dével kezdődött. Ebben
II. János Pál pápa élesen
elítélte a kevesek hival
kodó gazdagsága és a
milliók kétségbeejtő sze
génysége közötti súlyos
ellentmondást a konti
nensen. Elhatárolta ma
gát ugyanakkor a „felszabadulás
teológiáját”
valló, belső egyházi kri
tikai iránytól. Végül mél
tatta a római katolikus
egyház több évszázados
szerepét Latin-Amerika
földjén.
Ezt követően a püspö
ki konferencia, amely
október 20-án fejeződött
be, három fő témával
folytatta tanácskozásait.
Először is a XX. század
végi modern kultúra ki
hívásaival foglalkozott. A
római katolikus egyház a
konferenciai dokumentu
mok szerint élesen szem
ben áll az egoista indivi
dualizmussal és materia
lizmussal, az anyagi jó
lét és az élvezetek haj
szolásával, a szexuális
szabadossággal, az erő
szak túláradó kultuszá
val, a politikai korrup
cióval és a cinizmussal.
Mindezekkel a keresztyén
értékek erőteljesebb kép
viseletét kívánja szembe
állítani, mégpedig a mo
dem tömegkommuniká
ció eszközeinek az eddi
ginél sokkal erőteljesebb
felhasználásával.
Másodszor, megerősí
tette a püspöki konfe
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rencia nyilatkozata: a la
tin-amerikai
katoliciz
musnak fokoznia kell
szociális felelőssége gya
korlását a mai társada
lomban, a latin-amerikai
kontextusban. A harma
dik évezred küszöbén
„éhségtől elgyötört ar
cokkal találkozunk: az
infláció következményei
vel, eladósodással és szo
ciális igazságtalansággal.
Találkozunk a politiku
sok be nem váltott ígé
reteiből kiábrándult ar
cokkal. Megalázott arcok
kal, akiknek kultúráját
semmibe vették és meg
vetették. Arcokkal, me
lyeket eltorzít a váloga
tás nélküli erőszaktól va
ló rettegés. Elhagyott
gyermekek ijedt arcával,
akik utcáinkon vándorol
nak és hídjaink alatt al
szanak. Menekülők ki
merült arcával, akik se
hol sem találnak befoga
dásra. A kórtól és a
munkától megöregedettek
arcával, akiknek annyi
javuk sincs, hogy ember
hez méltóan életben ma
radhassanak”.
A harmadik súlyos ki
hívást a püspöki konfe
rencia abban látja — és
ez meglehetősen új szín a
latin-amerikai katoliciz
mus vonásai között, —
hogy az egyháznak meg
becsüléssel kell odafor
dulnia az őslakosság és a
kontinens ősi kultúrája
felé, „bocsánatot kérve
azokért az esetekért,
amikor nem ismerték fel
Isten
Igéje jelenlétét
ezekben a kultúrákban;
amikor az Evangélium
hirdetését összecserélték
egy nyugati kultúra rá
juk erőltetésével; és ami
kor az őslakókkal nem
úgy bántak, mint ugyan
annak az Atya Istennek
a gyermekeivel”. A kon
ferenciai
dokumentum
szerint „Isten nem Ko
lumbusz felfedező útjával érkezett először az
amerikai
kontinensre”,
hanem a keresztyénséget
ott a „prekolumbiánus
kultúrák mély vallásossá
ga” fogadta.
INDIA

A Lutheránus Világszövetség szeptemberi, In
diában tartott ülésével
egyidőben fontos szemé

lyi változás történt az In
diai Egyesült Evangéli
kus Egyház (ELCI) ve
zetésében. Megvált veze
tő tisztségétől dr. Kunchala Rajaratnam, az
egymilliós egyházszerve
zet első főtitkára, hosszú
és megbecsült szolgálat
után. Helyére a háromévenként összeülő zsinat
Prasanna Sámuel aszszonyt, teológiai tanárt,
a LVSZ Tanácsa tagját,
választotta meg új főtit
kárnak.
Ez valóban történelmi
fordulat: Ázsia evangéli
kus egyházaiban először
választottak női vezetőt
ilyen
magas
egyházi
tisztségre. Tavaly az első
indiai evangélikus lel
késznők
felszentelése,
idén már az első evangé
likus női vezető megvá
lasztása Indiában azt jel
zi, hogy nem csak Euró
pa és Észak-Amerika
protestáns egyházai is
merik el a nők egyenjo
gúságát, az egyházi szol
gálatban, hanem a „fia
tal egyházak” is erre az
útra léptek. Különös je
lentősége van ennek In
diában, ahol a nők a csa
ládi életben, a munka
világában és az iskolá
zottságban is súlyos hát
rányban vannak a fér
fiakkal szemben. Az In
diai Egyesült Evangéli
kus Egyház ezért szerve
zett meg tavaly egy kü
lön Női Referátumot,
amelynek
a
feladata
képzési lehetőségek meg
szervezése a nők számá
ra az egyházban és a
társadalomban.
HÍREK A TEOLÓGIA
VILÁGÁBÓL

Aktuális témájú könyv
jelent meg öt szerző tol
lából a svájci könyvpia
con ezzel a címmel: Kirche — Gewissen des
Staates? (Az egyház —
az állam lelkiismerete?
Bern, 1991., 300. lap). Az
egyház és az állam he
lyes szétválasztása körü
li vitában ez a könyv jó
segítséget nyújthat min
denkinek, aki tájékozód
ni kíván ebben a nálunk
is sokat vitatott kérdés
ben.
A könyv szerzői sze
rint a közvélemény erő
sen megosztott ebben a

témakörben. A megkér
dezettek kétharmada in
kább tartózkodást ajánl
az egyházaknak a politi
kai-közéleti kérdésekben.
De sokan vannak, akik
szerint az egyházak a
fejlődés fékezői helyett a
fejlődés motorjai legye
nek, a jelenlegit mindig
erős kritikával vizsgálva.
A könyv külön fejeze
tekben foglalkozik az
egyház és állam viszonya
teológiai
(reformátort)
szemléletével, a jogi és a
statisztikai információk
kal ebben a kérdésben.
A könyv lényege egy
svájci politikus ismert
mondása: ,,Az egyház az.
államnak sem nem pa
rancsoló ura, sem nem
annak szolgája, hanem a
leghelyesebben talán az
állam lelkiismerete”. A
lelkiismeret — teszik
hozzá a könyv szerzői —
természetesen sokszor ké
nyelmetlen valami. De
ez nem a lelkiismeret el
len szól!

*
Érdekes életrajzi mun
ka jelent meg nemrég
francia
nyelvterületen:
Jean Marié Lustiger, Pá
rizs bíboros-érseke, és
két francia újságíró —
az egyik szkeptikus, a
másik agnosztikus —
hatvanöt órás beszélge
tésének a foglalata (né
metül: Gotteswahl. Zü
rich—München, 1992. 470.
lap). Az újságírók kriti
kus kérdéseire válaszol
va Lustiger bíboros vall
szokatlan
életútj áról:
Lengyelországból Fran
ciaországba menekült zsi
dó családból származva
lett római katolikus teo
lógussá és a francia ka
tolicizmus mai lelki ve
zetőjévé. A könyv feje
zetei: a keresztyénség és
a zsidóság viszonya és az
antiszemitizmus keletke
zésének története — a
hit és a humán tudo
mányok viszonya — Lus
tiger bíboros nézetei a
társadalom és a politika
legfontosabb mai kérdé
seiről — a lelkipásztori
munka és a teológia kap
csolata — végül, az egy
ház elkerülhetetlen nyi
tása a világ felé, az üd
vösségtörténet és az em
beri történelem legbelső
összefüggései.
D. dr. Nagy Gyula.

AZ ORTHODOX EGYHÁZ AMERIKÁBAN
Részletek az Egyházi Krónika című újságból (1992. okt.)

Amióta Kolumbusz Kristóf 1492. október 12-én tud
tán kívül felfedezte az Újvilágot, azóta írják Ameri
ka újkori történetét. Lévén ennek az eseménynek eb
ben az esztendőben a félévezredes jubileuma, nagy
szabású ünnepségek vannak szerte az amerikai kon
tinensen, amely ünnepségeket meglehetősen szkepti
kus kommentárok is kísérnek. Ezek a kommentárok
többnyire arra emlékeztetnek, hogy a felfedezés az
amerikai őslakosság szemszögéből nézve — finoman
szólva — nem volt egyértelműen örvendetes esemény.
Szeretnénk rámutatni, hogy a konkvisztádorok (hódí
tók) rablásait, kegyetlenkedéseit az amerikai őslakos
ság körében mindenkor mérsékelni igyekeztek a ke
resztény hittérítők, akik az Evangélium üzenetét vit
ték át a felfedezett Újvilágba. Ezek közé tartoztak az
orthodox misszionáriusok is, elsősorban az oroszok,
hiszen Oroszországon kívül úgyszólván az egész ortho
dox világ a XVI—XIX. századokban az iszlám igá
ja alatt volt, tehát nem is gondolhatott Amerika
evangelizálására.
Az orosz orthodox misszió a nyugatihoz képest kö
zel három évszázaddal később érkezett az amerikai
földrészre, mégpedig annak észak-nyugati partjai fe
lől. Miután az orosz kutatók 1741-ben felfedezték és
elfoglalták Alaszkát, a karéliai Valamo kolostor szer
zetesei követték őket, s a Szent Szinódus határozata
alapján 1793-ban megalakították alaszkai Lelki Miszsziójukat. Ennek hatásköre kiterjedt Alaszka, vala
mint az Aleut és Kuril szigetek orosz telepeseire, to
vábbá a megkeresztelkedő eszkimó lakosságra. A
misszió első vezetője Joaszaf Bolotov archimandrita
volt, aki megtanulta a pogány helyi lakosság nyel
vét, és társaival együtt megkezdte a térítő munkát.
Már az első évben sikerült több mint hétezer eszki
mót megnyernie a keresztény hitnek. Utóda, German
sztarec mintegy négy évtizedig irányította a misszió
munkáját, 1837-ben bekövetkezett haláláig. Az Orosz
Egyház őt is a szentek közé sorolta, az alaszkaiak pe
dig védőszentjükként tisztelik.
Az első orthodox templom Kodiak szigetén épült
fel 1797-ben. Negyed évszázaddal később, 1824-ben
került Unalaska szigetére Joann Venjaminov lelkész,
a későbbi Innokentij moszkvai és kolomnai metropolita, akit Alaszka és Aleut szigetek apostolának ne
veznek. Egy évtized múltán Joann atya a Sitka szi
geti Novoarchangelszkben templomot emelt az Ark
angyalok tiszteletére, és mellette missziós iskolát léte
sített. Miután 1840-ben megözvegyült, Innokentij né
ven szerzetessé avatták, és még ugyanabban az év
ben felszentelték az akkor felállított kamcsatkai, ku
rdi és aleuti egyházmegye első püspökévé, ö t évvel
később megalapította a novoarchangelszki lelkészkép
ző szemináriumot.
1858-ban megalakult a novoarchangelszki vikariátus, majd 1870-ben az aleuti és alaszkai egyházmegye.
Közben az orosz eredetű lakosság lélekszáma az
Egyesült Államok nyugati partvidékén is állandóan
növekedett, úgy hogy az orosz Szent Szinódus a püs
pöki székhelyet 1872-ben San Franciscóba helyezte
át. Joann Mitropolszkij püspök az új székhelyéből
különböző nemzetiségű, Európából és a Közel-Kelet
ről kivándorolt híveket pasztorált: oroszok, eszkimók
és indiánok mellett arabokat, bolgárokat, görögöket,
szerbeket, albánokat.
1898-ban Thon püspököt — a későbbi moszkvai
patriarchát — nevezték ki Amerika püspökévé, s ezt
a tisztségét egy évtizedig rendkívüli sikerrel töltötte
be, gondját viselve ő is Észak-Amerika összes ortho
dox híveinek. Az egyházmegye 1900-ban új elneve
zést kapott: Aleutok és Észak-amerika egyházmegyé

je. Szervezetén belül több vikariátus működött, to
vábbá egy theológiai szeminárium és egy férfikoiostor, valamint a kanadai misszió. Székhelye ugyanak
kor — már mint érseki székhely — a keleti partra,
New Yorkba került át. Ekkor kezdődött meg az ortho
dox istentiszteleti könyvek angol nyelvre való for
dítása. Tichon érsek 1907-ben tartotta meg az első egy
házmegyei zsinatot, majd visszatért Oroszországba.
Utóda, Platon érsek is eredményesen folytatta elődei
munkáját.
Az Orosz Orthodox Egyház tehát Amerikában hoszszú ideig pasztorálta az összes ott élő orthodox híve
ket, tekintet nélkül azok nemzeti hovatartozására,
eredetére. A juriszdikciói pluralizmus csak 1921-ben
vette kezdetét, amikor a Konstantinápolyi patriarchá
tus is felállította a maga amerikai görög érsekségét,
majd példáját követte a többi óvilági autokefál ortho
dox egyház.
Az észak-amerikai egyházmegye 1933-ban önkénye
sen autonómnak nyilvánította magát, ami elhidegülést idézett elő közte és a Moszkvai Patriarchátus kö
zött, 1945-ben pedig nyílt szakadásba ment át, úgy,
hogy a Patriarchátus 1947-ben egyházi tilalomnak
vetette alá. Hosszas tárgyalások után Alexij patriarcha 1970-ben feloldotta a kánoni tilalmat, a Szent
Szinódus pedig megszüntette a szakadást, sőt az ame
rikai metropóliának autokefalitást adományozott. Ez
az autokefalitás egyelőre még nem nyert általános
elismerést. Hozzá kell tenni, hogy Amerika területén
43 orosz orthodox egyházközség saját kérelmére to
vábbra is a Moszkvai Patriarchátus közvetlen jogha
tósága alatt maradt, élükön egy vikárius püspökkel,
akit a Patriarchátus nevez ki.
Észak- és Dél-Amerikában az Orthodox Egyház je
lenleg hatalmas diaszpórából áll, amely nemzetiség,
liturgikus nyelv és kánoni joghatóság tekintetében
rendkívül tarka képet mutat. Ugyanis az elsődleges
nek mondható Autokefál Amerikai Orthodox Egyhá
zon kívül, amelynek eredetét és történetét vázoltuk
fentebb, szinte valamennyi óvilági autokefál orthodox
egyháznak van a kontinensen saját egyházi szerve
zete.
Legnépesebb ezek közül a görög nemzetiségű ér
sekség, amely — mint említettük — 1921 óta műkö
dik a Konstantinápolyi Patriarchátus kizárólagos jog
hatósága alatt, függetlenül a hívek származási helyé
től. Éppen így saját egyházi szervezete van Ameri
kában arabok számára az Antióchiai Patriarchátus
nak, valamint a többi orthodox nemzetiségnek, a
Szerb, a Román és a Bolgár Egyháznak.
A közös amerikai adottságoknak megfelelően újab
ban valamennyi amerikai orthodox egyházi szervezet
igyekszik — különösen az Egyesült Államokban —
új formában alakítani a maga életét. Ez — az asszi
miláló újabb generációkra tekintettel — leginkább az
angol nyelv liturgikus térhódításában jut kifejezésre.
Mindamellett minden egyes nemzetiség továbbra is
fenntartja kapcsolatait óhazai anyaegyházával és
igyekszik ápolni a maga hagyományait és szokásait.
Másfelől viszont bíztató jel az amerikai orthodoxia
jövőjét illetően az összorthodox főpapi csúcsszerv
megalakulása és működése a közös helyi problémák
megtárgyalása céljából. Ez a szerv SCOBA rövidítés
sel ismeretes, aminek jelentése: Amerikai Orthodox
Püspökök Állandó Konferenciája.
Ami az amerikai orthodoxia jövőjét illeti, nem tit
koljuk el reményünket, hogy előbb-utóbb eljön az
idő, amikor az Újvilágban egyetlen közös egyházi
szervezet demonstrálja majd az orthodoxia egységét.
Prof. Berki Feriz
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KÖNYVSZEMLE
Új úton
a magyar történetírás
Tudjuk, hogy politikai rendszerváltásunk óta az iskolai oktatásnak
— ugyanígy a felnőtt lakosság
igaz nemzettudat-formálásának is
— egyik kulcskérdése egy elfogu
latlan, szélsőségektől mentes ma
gyar
történelemkönyv
mielőbbi
megjelenése. E téren az elmúlt év
ben több kísérlet is történt, de úgy
hiszem valójában Bertényi Iván és
Gyapay Gábor közös munkája:
MAGYARORSZÁG
RÖVID TÖRTÉNETE
teljesíti csak igazán a széles tár
sadalom, különösen a felelősen
gondolkodó értelmiség jogos igé
nyét.
A Maecenas kiadásában ez év
őszén megjelent 660 oldalas mű el
ső felének szerzője, Bertényi Iván,
a budapesti Eötvös Lóránd Tudo
mányegyetemen a történeti segédtudományok tanszékének profeszszora. Az ismert tudós kutatási te
rülete elsősorban a középkori ma
gyar politikai- és kormányzattörté
net, valamint a címer-, pecsét és
oklevéltan. Az utolsó két század
történetírója, Gyapay Gábor egyhá
zunk olyan tudós személyisége, akit,
mint a Fasori Evangélikus Gimná
zium életrekeltőjét és igazgatóját
folyóiratunk olvasóinak nem kell
bemutatni.
Nem recenzió, nem tudományos
elemzés igénye vezet a könyv mél
tatásának írása során. Inkább a
lelkész-egyháztörténész első benyo
másait, a mű rám tett hatásának
első vonásait szeretném most pa
pírra vetni.
Bátorság kellett e nagy munka
megírásához. Az elmúlt negyven
esztendő sematikus történelemtaní
tása és annak sokak tudatában ma
is megbújó rossz szelleme ugyanis
a magyar társadalom jelentős réte
gének gondolkodását befolyásolhat
ja. Ennek az elgennyesedett sebnek
a felnyitása — és egyben a szemek
nyitogatása — nem kis bátorságot
igényel. Különösen érvényes ez
legújabbkori történelmünk értéke
lésének
helyes
megközelítésére.
Gyapay Gábor, aki az elmúlt más
fél évszázad megírását vállalta,
éles logikával és szókimondó bátor
sággal tett nehéz feladatának ele
get.
Elfogulatlanság kellett mindeh
hez. Akár Kossuth és Széchenyi vi
táira vagy a Görgey-kérdésre, akár
a századforduló nemzetiségi prob
lémáinak tartós feszültségeire, majd
ennek betetőzéseként a trianoni
tragédiára gondolunk, a „sine ira et
stúdió” tacitusi posztulátumának
alázatos megtartása nélkül aligha
adhatta volna be Szerzőnk a kéz
iratát a jól végzett munka örömé
vel. Ugyanez érvényes Bertényi
Iván csaknem egy évezredet átfogó
történetszemléletére is.
Az a mintegy hatvan oldalra ter
jedő, mindenki számára talán leg
izgalmasabb szakasz — Magyaror

szág a második világháború után
— ugyanazt a korrekt és elfogulat
lan szemléletet tükrözi. Különösen
is tanulságosak mind az eddig fél
retájékoztatott fiatal, mind a súlyos
éveket átélt felnőtt olvasók szá
mára a „Kulákok és parasztok”, az
56-végi „Megszállás”, a „Megtorlás”
és „A legszabadabb barakk’ című
fejezetek tömörségükben is sokat
mondó objektív, igaz értékelései.
A szélsőségektől való mentesség
a harmadik nagy erénye ennek a
munkának. Napjainkban, amikor a
kiegyensúlyozott „nyugodt erőt”
annyi jobb- és baloldali indulat
veszélyezteti, s ez gyakran a törté
netszemlélet köntösében is jelent
kezik, csak üdvözölni lehet a nyu
godt hangvételű és biztosan tájé
kozódó írást. Ki tudta kerülni a
veszélyes csapdákat — hiszen a
Kádár-rendszer, majd annak „sta
bil” időszaka mindkét oldalon emo
cionális emlékeket ébreszthet. A
történeti távlat hiánya folytán is
könnyen ejthetnének az értékelő
mondatok sebeket, ha a történészt
nem a megfontolt, bölcs „aurea
mediocritas”
eszméje
vezérelte
volna. Így talán csak kevesek ér
zékenységét érintik majd a kényes,
de biztos kézzel kezelt ténymegál
lapítások és értékelések.
Oktatók és diákok, tudósok és
érdeklődők
egyaránt
köszönetét
kell, hogy mondjanak a tudós szer
ző-párosnak.
Csak
remélhetjük,
hogy e valóban hézagpótló munka
rövidesen német és angol nyelven
is megjelenhet. Hiszen csak így ke
rülhet be az európai kultúra vér
keringésébe hazánk sok próbát ki
állt és ma, a kivívott szabadság
légkörében is sok oldalról zaklatott
történelme.
Dr. Fabiny Tibor
SZENT JEROMOS:
Nehéz az emberi léleknek
nem szeretni
Jő *

A Helikon Kiadó gondozásában
válogatás jelent meg Szent Jeromos
műveiből. A kötetben szereplő mű
veket — latin eredetiből — Adamik
Tamás fordította. A kötet végén a
fordító utószava található, ebben
összefoglalja a legfontosabb tudni
valókat Jeromosról és méltatja iro
dalomtörténeti jelentőségét.
Adamik Tamás az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Bölcsészettudo
mányi Karán a Latin Tanszék ve
zetője. A latin nyelvű ókeresztény
irodalom egyik legavatottabb szak
értője hazánkban. Kutatási terüle
tei ezen kívül a latin költészet (Catullus, Vergilius), az antik rétorika,
Cornificius és Arisztotelész rétorikáit lefordította. Pedagógiai mun
kásságában is figyelemre méltó,
hogy az ókeresztény szerzőkről és
műveikről szemináriumi foglalko
zásokat — egyetemi működésétől
kezdve — rendszeresen tart.
A kötet utószavának leglényege
sebb gondolatait ismertetem. A
Krisztus utáni 4. század vége és az
5. század eleje a római történelem
legbonyolultabb korszakai közé tar

tozik, mind politikai, mind vallási
szempontból. A Diocletianus által
létrehozott pogány tetrarchiát Nagy
Konstantin keresztény monarchiává változtatta és így hagyta örökül
utódainak. Ez azzal a negatív következménnyel is járt, hogy a császárok — vallásos meggyőződésük
nek megfelelően — beleszóltak a
kereszténység különböző irányzatai
közt folyó vitába. Egyes uralkodók
üldözték a donatistákat, mások
ariánusok voltak, megint mások az
ariánusok ellen léptek fel. Még a
pogányság helyreállítására is kísér
letet tett Iulianus Apostata — si
kertelenül. Kr.u. 380-ban Nagy
Theodosius mindenki számára kö
telezővé tette a keresztény hitval
lást és egy évre rá — 381-ben —
összehívta a második egyetemes
zsinatot Konstantinápolyba.
Eközben az Alsó-Dunánál feltűn
tek a nyugati gótok. A birodalmat
egyre inkább fenyegették a barbár
betörések. 378-ban a Valens császár
vezette római hadsereg a hadrianopoliszi csatában döntő vereséget
szenvedett a nyugati gotoktól, ma
ga az uralkodó is elesett. Az ariánus meggyőződésű gót király, Alarik a birodalomban területet akart
szerezni népének és mivel a tár
gyalások nem vezettek eredményre,.
Kr.u. 410-ben elfoglalta Rómát és
csapatainak szabadrablást engedé
lyezett. Nagy Theodosius 395-ben
fiai között felosztotta a birodalmat:
Arcadius Keleten, Honorius Nyuga
ton uralkodott. Így vált véglegesen
ketté, keleti és nyugati részre a Ró
mai Birodalom.
Ez az a szellemi, társadalmi és
politikai keret, amelyben Jeromos
élt és tevékenykedett.
Jeromos, eredeti nevén Sophronius Eusebius Hieronymus Stridón
városában született, valamikor 340
és 345 között. E városról csak anynyit tudunk, amennyit ő maga el
árul Hírneves férfiakról -c. művé
ben. E hely Dalmácia és Pannónia
határán terül el, azonban a gótok
elpusztították 376 és 378 között.
Egyes magyar és osztrák kutatók e
helyet a mai Strigovóval azonosít
ják. Ez a helység a Muraközben
található. Jeromos nem kedvelte
szülővárosát, szerinte túlságosan
pórias, az ottani embereknek a ha
suk az istenük és minél gazdagabb
valaki, annál szentebbnek tartják.
Jeromos családja keresztény volt,
ezért tehát kisgyermek korától
kezdve katolikus szellemben nevel
ték. Az elemi ismereteket (írás, ol
vasás, számolás)
szülővárosában
szerezte — a kor szokásainak meg
felelően.
Ezen ismeretek megszerzése után
Rómába ment. Ez időben, 359 táján
Róma — noha politikai súlyát el
vesztette — mégis a szellemi élet
központja volt. Jeromos a kiváló
Aelius Donatus grammaticai isko
lájába került, akinek kisebb és na
gyobb Ars Grammatica-ja hosszú
évszázadokon keresztül tankönyvül
szolgált. Rómában kötött barátságot
későbbi nagy ellenfelével, Rufinusszal is.

Rómában alaposan megtanulta a
„vitatkozás művészetét”, tanulmá
nyozta a pogány klasszikusokat,
Vergiliust, Cicerót, a tőlük vett
idézetekkel műveiben bőségesen ta
lálkozhatunk. Római tanulmányait
367 körül fejezte be.
Innen Treviribe utazott, „a Raj
na félig barbár partjaihoz”. Von
zotta őt a nyüzsgő katonaváros, de
még jobban érdekelte a vallásos
élet. Itt döntötte el, hogy Krisztus
nak szenteli magát. Innen hazatért
szülővárosába,
majd
Aquileiába
ment, ahol Chromatius, Aquileia
későbbi püspöke aszketikus közös
séget hozott létre. Itt tovább érle
lődött benne az az elhatározás,
hogy remeteéletet kezd. 373-ban —
hirtelen elhatározással — a Szent
földre indult zarándoklatra, azon
ban innen tovább utazott Athénbe,
Konstantinápolyba,
majd
KisÁzsiába. A fárasztó utazás és az
útkeresés izgalma kikezdték egész
ségét. Hónapokig betegeskedett Antiochiában barátjának, Evagriusnak
házában.
Gyors döntés után 375-ben a si
vatagba ment remetéskedni, Antióchiától mintegy 80 kilométerre
Khalkisz vidékére. A környéken
több remete élt, akiknek hősies ön
megtartóztatását csodálta. Rómában
gyűjtött híres könyvtárát is magá
val vitte a sivatagba. Állandóan
Cicerót, Vergiliust, Plautust olva
sott. Korábban megszerzett görög
tudását is folyton tökéletesítette. A
klasszikus szerzők olvasása után a
Szentírás egyszerű nyelvét „fésü
letlennek” találta. Az antik művelt
ség gerince elsősorban a nyelvi mű
veltség volt, és ez nemcsak beszéd
kultúrát jelentett, hanem életfor
mát is. Az egész embernek tehát
át kellett alakulnia, hogy a Biblia
egyszerű nyelvezetében is megtalál
ja a fenséget. Ez a fajta átalakulás
szinte teljesíthetetlen áldozatot kö
vetelt Jeromostól és a hozzá ha
sonló, Cicerón iskolázott rómaiak
tól. Jeromos ugyan megfogadta,
hogy nem vesz többé kezébe po
gány szerzőket, műveinek tanúsága
szerint ezt az ígéretét nem tudta
megtartani. Ezt komolyan szemére
is vetette ifjú korának legjobb ba
rátja, későbbi ellenfele, Rufinus.
A sivatagban gyakran kísértette
őt a testi vágy is, ez ellen szigorú
böjtöléssel küzdött. Egy zsidótól el
kezdett héberül tanulni, és e ke
mény munka lekötötte energiáit.
Antiochiában, Szíria metropoli
szában dogmatikai vita alakult ki
a Szentháromsággal kapcsolatban.
Ennek kapcsán Jeromost is kérdé
sekkel zaklatták, ő szorult helyzeté
ben Damasus pápához fordult és
kifejtette neki a Szentháromsággal
kapcsolatos tanait. Ezen események
véget vetettek a nyugodt remete
életnek és Jeromos 377-ben Antio-chiába ment. Itt pappá szenteltette
magát, azzal a feltétellel, hogy pa
pi funkciókat nem fog ellátni. Pap
pá szentelését inkább szellemi el
kötelezettségnek tekintette.
379-ben Konstantinápolyba ment,
hogy Nazianzoszi Szent Gergely
exegetikai előadásait hallgassa. Itt
ismerkedett meg közelebbről Örigenész munkásságával. Fontos ese
mény volt a 381-es konstantinápo

lyi egyetemes zsinat, amely ki
mondta a Szentlélek istenségét.
382-ben Rómába ment, itt közeli
kapcsolatba került Damasus pápá
val. Ez időben az Újszövetségnek
számos latin fordítása volt forga
lomban. A pápa kérésére Jeromos
ezen fordítások revízióját elvégezte.
Felismerte, hogy a nyelvi egysége
sítést a görög eredeti alapján kell
végezni. Jeromos ez idő tájt arisz
tokrata hölgyek csoportjával került
kapcsolatba, akik lelkesen tanul
mányozták a Bibliát és aszketikus
életet éltek. Ezek a hölgyek több
nyire hajadonok, vagy özvegyek
voltak. Közülük kiemelkedett Pau
la, aki öt gyermekkel maradt özve
gyen és saját palotájában két lá
nyával szerzetesi életre rendezke
dett be. Jeromost túlzott önmeg
tartóztató élete miatt sokan vádol
ták, hogy a szüzesség túlzott hangsúlyozásával szétzilálja a családi
életet. Jeromos helyzete Rómában
Damasus pápa halála után (384 de
cember) elviselhetetlenné vált. Az
új pápa, Siricius, vetélytársat látott
benne. Jeromos keserűn panaszolja,
már Rómából távoztában, hogy
hírbe hozták Paulával, csak azért,
mert férfi, „csak a nememet tud
ják felhozni ellenem”.
Jeromos Rómából Antiochiába,
majd Cyprus szigetére ment. Cypruson csatlakozott hozzá Paula és
leánya, Eustochium és néhány ha
sonló felfogású hölgy, akikkel kö
zösen meglátogatták a Bibliából is
m ert helyeket. Majd elzarándokol
tak Egyiptomba, hogy az ottani
szerzetesek életét tanulmányozzák.
A csoport tagjai közösen elhatároz
ták, hogy szerzetesi közösséget ala
pítanak, a vita csak azon folyt,
hogy hol. Végül Betlehem mellett
döntöttek. Paula vagyonából és Je
romos atyai örökségéből két kolos
tort építtettek, egyet a férfiak,
egyet a nők számára. A férfikolos
tort Jeromos, a nőit Paula vezette.
Majd Paula halála után, leánya,
Eustochium állt a kolostor élén. A
férfikolostor mellé iskolát is épít
tettek, ahol Jeromos nemcsak a
Szentírásra, hanem — Rufinus vád
ló szavai szerint — a pogány szer
zőkre is oktatta tanítványait. A
Római Birodalomba betörő pogányok elől a kolostorban menedéket
kérők pontosan tájékoztatták Jero
most a pusztuló Római Birodalom
állapotáról. Gótok, alánok, szarma
ták templomokat égettek fel és ha
talmas területeket tettek pusztaság
gá. Jeromos mindezen hírek halla
tán megállapítja, „Romanus orbis
ruit” (pusztul a római világ). Bet
lehem maradt Jeromos végső állo
mása, itt halt meg 419-ben, vagy
420-ban.
Jeromos műveit a teljesség igé
nye nélkül hat csoportba oszthat
juk.
1. A teljes bibliafordítás és a
Bibliával kapcsolatos kommentá
rok. E bibliafordítást a 9. század
tól Vulgatának (népszerűnek) ne
vezték, és az egyház által elfoga
dott fordításnak. Az Újszövetséget
382—384-ig, az Ószövetséget 391—
406-ig fordította. Jeromos mindhá
rom klasszikus nyelvet, latin, gö
rög, héber, kiválóan ismerte. Fon
tosnak tartotta, hogy a latin nyelvű

bibliafordítás az eredeti héber és
görög alapján készüljön. E korban
komoly igény volt egy pontos latin
fordítás iránt, hiszen — mint ko
rábban említettem — számos, ke
vésbé pontos latin nyelvű fordítás
forgott közkézen. A Biblia lefordí
tása latinra Jeromos legnagyszerűbb
teljesítménye. Műveinek 2. csoport
ját a műfordítások alkotják. Külö
nösen Órigenésztől fordított sokat
és e szerző jó néhány műve kizáró
lag Jeromos fordításában maradt
ránk. Főképpen ki kell emelni Órigenész két, az Énekek Énekéről
szóló homiliájának fordítását. Órigenész az Énekek Énekét szószerin
ti értelmezésben nászéneknek tart
ja, azonban lehetséges más értel
mezés is. Az Énekek Énekének vő
legénye Krisztus, a menyasszony
pedig az Egyház. A mai irodalomtudomány is, minél többféleképpen
értelmezhető egy mű, annál érté
kesebbnek tartja. Jeromos művei
nek 3. csoportját a történeti és iro
dalomtörténeti
művek
alkotják.
Ezek közül legismertebb a De viris
illustribus (Hírneves férfiakról) szó
ló mű. Ez tekinthető az első ke
resztény irodalomtörténetnek. Mű
veinek 4. csoportját a vitairatok,
pamfletek és az ún. invektívák al
kotják. Az invektivának már a po
gány ókorban megvoltak a sajátos
kellékei. Ezeket a rétoriskolákban
tanították, ilyenek a megtámadott
személy kisebb hibáinak felnagyí
tása, származásának homályossága,
becsületének befeketítése. Különö
sen híresek Jeromosnak egykori
tanulótársa, Rufinus ellen írt vita
iratai. Közöttük a vita leginkább
Órigenész
értelmezése
kapcsán
folyt. Műveinek 5. csoportját három
regényes remete-életrajz alkotja.
Pál, Malchus és Hilarion élete.
Nagy megrázkódtatást okozott a
múlt század végének és a századelő
történészeinek, hogy remete Szent
Pál létezését Jeromoson kívül sem
milyen más történeti adat nem bi
zonyítja. Mindhárom életrajz regé
nyes elemeket tartalmaz: rablótá
madások, utazások, megpróbáltatá
sok. E korban sokan forgatták Petronius és Apuleius kalandos regé
nyeit. A tudomány mai álláspontja
szerint Jeromos e keresztény érté
keket felvonultató műveivel akarta
ellensúlyozni a pogány regények
hatását, buzdítani akart velük a
szerzetesi életre és nem utolsósor
ban szórakoztatni. Műveinek 6. cso
portját a levelek alkotják. Jeromos
levélgyűjteménye 154 levelet tar
talmaz. Ezeknek jó részét ő írta kü
lönböző személyeknek, más részét
pedig hozzá írták. E levelekben fi
lozófiai, etikai és esztétikai kérdé
sekről egyaránt ír. Egyik leghíre
sebb, a Paula leányához, Eustochiumhoz írt 22. levél. E mű a szü
zesség kérdésével foglalkozik. A le
vélen végigvonul az a gondolat,
hogy Eustochium Krisztus meny
asszonya, Krisztus pedig Eusto
chium vőlegénye. Ezzel magyaráz
ható az az érdeklődés, amely ezt a
levelet keletkezése óta kísérte. Tud
juk, hogy a kereszténység előtti
vallások egyáltalán nem tekintettek
különös tisztelettel a szüzességre,
sőt tápot adtak a szabadosságnak.
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Jó néhány keresztény viszont a
szüzesség kifejezett tiszteletével kí
vánta bizonyítani vallásának fel
sőbbrendűségét. Jeromos 57. leve
lében a műfordítás kérdéseiről ír.
Egyértelműen Cicero műfordítási
alapelvei mellett foglal állást. Ki
fejti, a gondolatot kívánja vissza
adni, mert így nem tesz erőszakot
a latin nyelv szellemén. Jelentős
még 70. levele, amelyet Magnushoz,
Róma rétorához írt és ebben hang
súlyozza: a pogány kultúrát ismer
nie kell a keresztény embernek,
mert ha megtisztítva átveszi azt,
műveltsége egyetemesebb lesz.
Ezen válogatás megjelenése mér
földkő a magyar könyvkiadás tör
ténetében. Hazánkban — német ha
tásra — hosszú évtizedeken keresz
tül az ún. irodalomtörténeti arany
korral (Horatius, Vergilius) foglal
koztak. Ezt tekintették a latin nyel
vű irodalom csúcspontjának. Az ezt
követő időszakokat hanyatlásként
fogták fel. 1944-ben a Keresztény
Remekírók sorozatban megjelent
néhány részlet remete Szent Pál
életéből Gyéressy Ágoston, vala
mint a 22. levélből Rajeczky Ben
jámin fordításában. A válogatások
tendenciózusok,
összeállításuknál
üdvtörténeti szempontokra voltak
tekintettel. Az általam ismertetett
kötetben szinte minden műfaj kép
viselve van, amelyeket Jeromos
művelt. A válogatás képet ad Jero
mos koráról, az olvasó tudomást
szerezhet azokról a kérdésekről és
egymásnak feszülő ellentétekről,
amelyek akkoriban az értelmiséget
és a társadalom szélesebb rétegeit
is foglalkoztatták.
Adamik válogatásának talán leg
nagyobb értéke és jelentősége ab

ban rejlik — mely egyik fő szem
pontja is volt —, hogy kihagyások
nélküli teljes művek kerüljenek
közlésre.
Bódi Emese

*
A fenti kitűnő könyvismertetés
külön érdekessége, hogy a nyári
kánikulában Akadémiánkon tartott
„posztgraduális továbbképző tanfo
lyamon” hangzott el. A tanfolya
mot a Világbank segítségének el
nyerésével Akadémiánk szervezte
Cserháti Sándor professzor vezeté
sével. Bódi Emese, Judit latinnyel
vű foglalkozást tartott a tanfolya
mon. Jó érzékkel a Szent Jeromos
által fordított Bibliából, a Vulgatából válogatott ószövetségi és újszö
vetségi szakaszokat. Ezeket kellett
közös munkával magyarra fordíta
nunk. Így a bibliafordítás gyakor
lati problémái is érzékelhetővé vál
tak számunkra. Bevezetőül, a most
közölt könyvismertetésnél valami
vel rövidebben, ismertette Szent
Jeromos életét és fordítói munkás
ságát. Szaktudása mellett humort
se mellőző pedagógiai és didaktikai
készsége frissítőén és serkentően
hatott. A foglalkozás magasan ki
emelkedett a szokványos latin
órák fárasztó légköréből. Az Éden
kerti történet kapcsán pl. megmu
tatta, hogy milyen baklövéseket
követhet el egy olyan kitűnő for
dító is, mint aminő Jeromos volt.
Az élet fáját ugyanis az „arbor”
helyett „lignum”-mal fordította. Az
„arbor” (németül: Baum) élő fa, a
i,lignum” kivágásra, fűtésre, ipari
feldolgozásra való száraz fa (németül: Holz). A Vulgata szövege sze
rint ebbe a fába rejtőzött el Adám
és Éva. A „lignum” szó használata

azt a félreértést keltheti, mintha
valami odvas fába rejtőztek volna
el ősszüleink Isten elől. Ez bizony
nem egyezik az eredeti héber szö
veg értelmével. A tékozló fiú pél
dázata szövegének fordítása és
elemzése után, az idősebb fiú sze
mélyének értékelése kapcsán —
Bódi Emese kezdeményezésére —
még rövid, de mindenkit tüzbehozó
teológiai vitára is sor került.
Bódi Emese, Judit különben csak
gyengén lát. A történelem és latin
szakot kitűnő eredménnyel végezte
el az egyetemen. A tanulásban se
gítette a hangszalag mellett kitűnő
memóriája, elsősorban mégis szü
leinek áldozatkészsége és hallatlan
szorgalma, erős akarata. A latin
szövegeket teljes pontossággal fej
ből tudta, amíg mi a kezünkbe
adott fénymásolatokra hagyatkoz
tunk. — Az angyalföldi gyülekezet
ben konfirmált. Nagyon megsze
rette akkor Rákóczi Ferenc „bús
énekét”, amely
így
kezdődik:
„Győzhetetlen én kószálom. . . ” A
konfirmációi istentiszteleten, az ol
tár előtt — mindnyájunkat meg
rendítő bensőséggel — mondta el
az ének valamennyi versét. Nyug
díjba vonulásomkor, búcsúztatá
som alkalmával — mivel tudta
mennyire szeretem Dosztojevszkij
Karamazov testvérek c. regényét —
Zoszima sztarec beszédéből mon
dott el szép előadással vagy más
fél oldal terjedelmű részletet.
— Tanulmányait egy évvel ezelőtt
fejezte be. Jelenleg az evangélikus
és a baptista Hittudományi Aka
démián ókori történetet ad elő és
latin nyelvet tanít.
Benczúr László

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Köszönetet mondok mindenkinek,
aki ebben a számban, vagy az el
múlt esztendőben írt a Lelkipász
torba. — Megértem azokat is, akik
idő- vagy erőhiány miatt képtelenek
voltak egy-egy cikket megírni. Le
het, hogy nem megfelelő időben
kértem fel írásra kollégáinkat. Nem
adom fel a reményt, jövőre újra
kérek cikkeket.
Az egész évfolyam tartolomjegyzékét — deo volente — a januári
számban közöljük. Ügy látom most
év végén, hogy sokrétű, sokoldalú
anyagot tudtunk nyújtani: olvasni
valót, tanulmányi anyagot, mai in
formációt a világ kereszténységéről.
Sok jó visszhangot is kaptam egy
házunkból és más egyházak jelen
tős embereitől. Természetesen volt
negatív kritika is. Ez is hasznos a
szerkesztőnek. Két rovat kérdéses
nek mutatkozott: az Igehirdető mű
helye és a Fórum. Az előbbi for
májában, tartalmában változatlanul
az útkeresés stádiumában van még
mindig. A Fórum nem érte el cél
ját, gyakran személyeskedésbe tor412

kollott. A magyar és a magyar
evangélikus vitakultúra meglehető
sen fejletlen (az Országháztól az
LMK ülésekig). Szinte reménytelen
elvi kérdésekről beszélgetni, nézetet
cserélni, ütköztetni. Még egy évig
megkísérlek vitát közölni. Stílus
dolgában tartom magam az eddigi
normához: hozzánk méltatlan, gya
lázkodó, rágalmazó, becsületbevágó
(néhol még trágár!) szavakat, kife
jezéseket ezután sem engedek meg
jelenni lapunkban. Még mindig azt
hiszem, hogy a Fórum is lehetne
lelkészi karunkat integráló, egyház
építő rovat.
A Sajtótanácshoz felterjesztettem
az új Szerkesztő Bizottság tagjai
nak névsorát. Az Országos Egyház
jóváhagyása után közöljük a név
sort. Megpróbáltam fiatalítani és „a
működőképes egyház” koncepciójá
hoz igazítani a Szerkesztő Bizottság
összetételét. Egyre nehezedő anyagi
helyzetben a lap kiadásai is emel
kednek (nyomdaköltség, papír, pos
ta stb.) Előfizetőink megértését,
egyházvezetőink támogatását ké

rem, hogy lapunk megjelentetésé
ben fennakadás ne legyen.
Több cikkünk várólistán áll
anyagtorlódás miatt. Ezzel kapcso
latos kérésem: tartsuk meg a kért
terjedelmet, kb. 8 gépelt oldal le
gyen a határ (van tarsolyunkban
32, sőt 71 oldalas cikk is!)! Határ
idő 1993-ban minden hó 9. napja,
az ezt követő hónapban jelenhet
meg legkorábban a kért írás. Ha a
cikk hosszú és megüti a mértéket,
még módomban áll áttenni a Theológiai Szemlébe — a szerző bele
egyezésével.
Továbbra is keresem utódomat.
E gondolattal indultam 1989. őszén.
Változatlanul az a véleményem,
hogy a felelős szerkesztő felelős az
utódlás kérdésében is. Ezt nem fá
radság, sértődés, vagy keserűség
íratja velem, hanem lapunk iránti
felelős szeretet.
Tisztelettel
köszöntök Minden
Olvasót!
Szerkesztő

Tudós elődeink
Az egyháztörténeti megemlékezések során négy
arcképet egy keretben szeretnék bemutatni. Amikor
elvállaltam, nem is gondoltam, hogy egyházunk szol
gái abban is egyek, hogy a tudomány eljegyezettjei is.
Sőt legtöbbjük a Magyar Tudományos Akadémia és
a Kisfaludy Társaság tagja is volt. Az Akadémia ne
ve kezdetben „Magyar Tudós Társaság” volt, és a
célját így fogalmazták meg: „mindenek előtt köteles
sége a Társaságnak a honi nyelvet művelni és gya
rapítani”. Tagjai közé bejutni nem kis dolog volt.
A Kisfaludy Társaság nem sokkal Kisfaludy Károly
halála után született: „Kisfaludy Károly emlékére és
munkái kiadására ügyelő társaság” címén. Tagjai
kezdetben huszan, később negyvenen lettek, ide sem
volt könnyű bejutni, ehhez az irodalmat és szépiro
dalmat magas szinten kellett művelni. Akire emléke
zünk, azok legtöbbje mindkét grémiumnak tagja volt,
sőt az évfordulók is ezzel kapcsolatosak. Tudom, töb
ben is voltak, de álljanak itt most ők az évfordulók
kapcsán. Előre megjegyzem, hogy nem élettörténetü
ket írom, hanem tudományos munkájukról emléke
zem meg.
Wallaszky Pál

1742 január 29-én született Bagyán (Hont m.) köz
ségben. Iskolázásáról csak annyit, hogy anyanyelve
szlovák volt, de már diákként megtanult magyarul és
németül, az olvasás szintjén megtanulta a latint, gö
rögöt és hébert is. „Wallaszky, Tomka-Szászky és
Benczúr serkentésére még inkább nekibátorodván,
most egészen a nemzet becsületének védelmére szán
ta tudományát, éjjel-nappal elmerülve vala a régi
magyar történetekben és egyéb külföldi írók köny
veiben, hogy kiszedné belőlük az aranyat és fényleltetné a magyar nemzet egén.” (Horváth István).
Több német városban is megfordult külföldi ta
nulmányai során. Lipcsében tanára, később atyai ba
rátja lett Bél András Károly, a tudós Bél Mátyás lel
kész fia. Minden bizonnyal ez a kapcsolat fordította
az irodalomtörténet felé. Miután jogot is hallgatott,
ezzel kapcsolatos első műve Verbőczy életrajza latin
nyelven (1768). Berlinben pedig sokat merített iro
dalomtörténész elődje, Rotaridesz Mihály jegyzetei
ből is.
Első nagyobb műve: „Tentamen Historiae Literarum sub Rege Glorissimo Mathias Corvino de Hunyad in Hungariae” (1769). Mátyásról azért ír, mert
„ami csak dicsőt más országokban talált, azt a maga
országába hozni törekedett s Magyarországot rövid
időn belül a múzsák lakóhelyévé tette.”
Lelkészi pályafutásának állomásai: Tótkomlós, Cinkota és Jolsva. Lelkiismeretes pap volt, naponta tar
tott istentiszteletet, és naponta látogatta híveit is.
Közben azonban készült a nagy műre: „Conspectus
Reipublicae Litterariae in Hungaria” — ez az ő iro
dalomtörténeti alkotása. Összegyűjtött anyaga azok
ra az országokra is kiterjedt, amelyek valaha Ma
gyarországhoz tartoztak. Renaissance előtti és utáni
időre osztja be művét, kezdi a hun-magyar korszak,
majd a kereszténység felvétele korszaka irodalmával
és így jut el századról századra a maga koráig. Tudo
mányszakonként említi a tudósokat, írókat, művei
ket, de összegyűjti az egyesületeket, nyomdákat és
könyvtárakat, sőt könyvkereskedéseket is. Azóta ter

mészetesen újabb és korszerűbb irodalomtörténetek
is megjelentek, de Wallaszky megkerülésével senki
sem foglalkozhat ezzel a tudománnyal.
Sok más írása és műve is megjelent. Egyre ismer
tebb, tiszteltebb lett. Kazinczy fogalmazta meg talán
summásan szolgálatát, „a nemzeti becsület szerencsés
védője volt”. Zsilinszky Mihály életrajzírója pedig
hozzáteszi: „Ö nemcsak a nemzeti becsületnek, ha
nem a vallásszabadságnak, az igazi műveltségnek és
a keresztyén felvilágosodásnak is szerencsés védelme
zője volt.”
Kis János

150 évvel ezelőtt, 1842-ben lett a Kisfaludy Társa
ság tagja. 1770 szeptember 22-én született Rábaszentandráson. Tanulmányának útja itthon: Tét, Vadosfa,
Sopron. A Soproni Magyar Társaság alapítói közé
tartozott. Külföldi útja után sok dunántúli helyen
szolgált, végül is soproni lelkész lett. 180 évvel ez
előtt — ez is évforduló — lett a Dunántúli Egyházkerület püspöke 1812-ben. 1817-ben teológiai doktor
(előbb már filozófiai). 1830-ban hívják a Tudomá
nyos Akadémia tagjául, később, mint említettem, a
Kisfaludy Társaságba is.
Egyházi szempontból is értékeset alkotott. Sok ige
hirdetése és beszéde jelent meg. Egy esztendőre szó
ló prédikációs könyv szerkesztője is. A Keresztyén
Üj Énekeskönyv (Győr, 1814) is nevéhez fűződik. De
gyermekekre is gondolt egy kis füzettel: „Diktomos
verses és imádságos könyvecske”. A Dunántúli Agen
da (1831) nagy részét is ő írta.
Kiemelkedő mindezek mellett irodalmi munkássá
ga: írásai, versei, fordításai jelennek meg sorra. Fel
sorolás helyett álljon itt méltatására néhány sor Hor
váth Jánostól: „Kis János maga, Kazinczyn kívül,
egyik legjellemzőbb példája a kor irodalmában való
élményszerű részvételnek, mely az írókkal való sze
mélyes ismeretség szorgos keresésében jelentkezik
szinte tanuló éveitől fogva aggastyán koráig. Másfe
lől Kazinczynak alig volt nála kedveltebb írótársa és
híve, senkiben sem látta a maga műveltségi eszmé
nyét megnyugtatóbban képviselve, mint őbenne . ..
Végül Berzsenyi életében is aligha volt valakinek elhatározóbb befolyása, mint neki. . . parasztvilágból
emelkedett fel a legmagasabb egyházi méltóságig s a
tanultság és műveltség igen választékos színvonalá
ig.”
Schedius Lajos
200 évvel ezelőtt (1792-ben) lett az eredetileg nagyszombati, majd budai és végül pesti egyetemnek esz
tétikai profeszora, ahol egyébként — és ez akkor óri
ási eredmény volt — egy évvel előbb alapították meg
a magyar nyelv tanszékét Vályi András vezetésével.
Schedius görög nyelvet, irodalmat és esztétikát taní
tott. 1828-ban jelent meg ebből a szempontból fő mű
ve: „Principia philocaliae, seu doctrinae pulchri”. (A
széptan vagy esztétika alapelvei). Az 1827-ben meg
alakult Magyar Tudományos Akadémiát szervező bi
zottságnak is tagja, természetesen az Akadémiának
is, 1842-ben pedig — ennek 150 éve — annak alelnöke is.
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Az irodalom mellett életének nagy ügye az iskola
lett. Voltaképpen szinte minden későbbi 19. századi
tanterv valamilyen formában Schedius tanulmányi
tervével van kapcsolatban. 1806-ban jelent meg elő
ször, aztán többször a „Systema rei scholasticae
evang. aug. confessionis in Hungaria” című terveze
te. Nagysága abban van, hogy a különböző típusú
iskolák eddigi eredményeit igyekezett ebben össz
hangba hozni. Szelényi Ödön írja: „A műből kitet
sző pedagógiai és didaktikai elvek általában helye
sek, a realizmus és humanizmus, másfelől az idealiz
mus és utilitarizmus egyensúlyt tartanak benne.”
Evangélikus iskoláinkat különösen is szivén hor
dozta, így lett a pesti evangélikus iskolák felügyelő
je. Azt lehet mondani, hogy az iskolaügynek félév
századon át vezetője volt.
Székács József
Ebbe a körbe tartozik ő is. Az 1809-ben Orosházán
született fiút atyja már vitte tímárinasnak, amikor
Szigethy János lelkész visszafordította a szekeret és
ettől fogva Székács József élete új irányba indult.
A megtanult nyelveket a megtanulás sorrendjében
írom: latin, német, francia, görög, szerb. Lipcsében
lett filozófiai doktor, jogot, filológiát és természete
sen teológiát is hallgatott. 26 éves, amikor még nem

GÖMÖRY J ÓZSEF:

dőlt el, tanár vagy lelkész lesz? Ekkor ismerik meg
és hamarosan meg is választják a pesti gyülekezet
ben. 1831-től tagja a Magyar Tudományos Akadémi
ának (Plutarchos fordítással lép be). 1838-ban pedig
a Kisfaludy Társaság hívja tagjául irodalmi munkás
sága elismeréséül. 1842-ben — ennek éppen 150 éve
— indítja a Protestáns Egyházi és Irodalmi Lapokat.
Rengeteget ír, közben más lapok szerkesztését is vál
lalja. Tőle indul egy új mozgalom: barátságos öszszejövetelnek, ahol a papok megbeszélhetik az egy
ház ügyeit. Része van az egyházi struktúra kialakí
tásában, de a protestáns unió ügyében is, az évtize
dig fennálló közös Akadémián tanítást is vállal.
Szívügye a Gyámintézet is. Szabadságharcunk alatti
magatartása és a Pátenssel szembeni ellenállása is
mert. Közben egyre szélesebb körben ismerik, tisz
telik, 1860-ban választják meg püspöknek.
Állandóan műveli magát és publikál is. Talán ke
vesebben tudják, hogy szívesen írt epigrammákat is,
de a klasszikus írókat is fordította és életüket fel is
dolgozta. Része van az Agendában és énekek szerző
je is, némelyek pietistának is nevezik, mire azt vá
laszolja, nem pietista, hanem igaz keresztyén szeret
ne lenni. Berzsenyi emlékbeszéde után nevezte őt egy
katolikus püspök az ország papjának.
Keveházi László

hivatal távol működik és személytelenül hivatalno
kok által.
Az állam nyakába szakadt ezzel az ország összes
iskolája fenntartásának a gondja. A falu társadalma
nem törődhetett +öbbé a becsurgó fedéllel, kidőlő ke
Egyház, állam, társadalom. Három elvont fogalom. rítéssel, hulló vakolattal. Hiába lakott helyben. Egy
De ha azt mondom: falusi gyülekezet és a falu lakói, hivatalnok hány iskola rendben tartásával volt meg
akkor az „egyház” és a társadalom gyakorlati való bízva? Eddig a gond megoszlott, állam és társadalom
sággá válik, eleven emberek közös gyülekezetévé. Az közösen viselte a terheket. Az államosítás után tel
„állam” pedig „hivatallá”.
jesen új helyzet alakult ki. A nyolcosztályos iskola
A falusi gyülekezet gazdája volt a falu iskolájá nem is lehetett egy-egy kisebb faluban megoldható.
nak; ha többféle felekezet lakta a falut, akkor min Körzetesíteni kellett. A tanító elköltözött, a falu is
degyiknek külön iskolája működött. Mindegyik isko kolázott embert veszített ezzel. A falu kultúrája szájlaszékkel. Az iskolaszék nem volt elvont fogalom, hagyomány jellegű tapasztalati kultúra, az iskolázott
hanem emberek működő közössége. Gondjához tar ság az általános emberi kultúrába való jártasságot
tozott az iskolai ingatlanok fenntartása, gondozása, adja. Igaz, ez „betű-kultúra”, de a világban való el
az iskolában működő pedagógusok javadalmazása. igazodáshoz nékülözhetetlen. Kihez forduljon a falu
Az állam pedig besegített különböző, törvényesen népe, ha nincs tanítója? Ha elidegenítik a papjától?
megállapított hozzájárulásokkal. A tanítónak egyházi Megszűnik a jegyzőség. A falu társadalma kimarad
szolgálata is volt, kántori feladatokat látott el, eze az ország társadalmának a kulturális kapcsolataiból.
kért külön javadalmazás illette meg. Igen gyakran (Kap helyette pártoktatást.)
földet kapott megművelésre, lakást és hozzá kertet.
A falu társadalma szétzilálódik. Nemcsak az iskola
Egy-egy szolgálatért — temetés stb. — külön jövede
és a tanító hiánya miatt. Vajon segíthet ezen a „hi
lem illette meg.
vatal”?
Bizony előfordult, nem is ritkán, hogy az iskola
Napjaink nagy gondja: visszaállítani a falusi társa
székkel meg a gyülekezet papjával a tanító összekü
lönbözött, sőt állandó súrlódásokban élt. Nem lehe dalom működését. Ennek csak egyik vetülete az is
Itt csak ezt tettük szóvá. Figyelnünk kell azon
tett könnyű helyzete, amint ezt számos példából is kola.
láthatnánk. Külön helyzete volt a lévita tanítónak, ban a társadalom életének minden részletére. Szá
aki bizonyos lelkészi funkciókat is ellátott. Rendsze mos faluban gyülekezet-építés szükséges. Ezt csak
úgy tehetjük meg, ha eredményt akarunk elérni,
rint a leánygyülekezetben — filiában — tevékenyke hogy
minden tényezőre figyelünk, és keressük az öszdett, mint a kis gyülekezet gazdája és gondozója.
szefüggést
gyülekezet és a falu életének minden moz
Nem csodálkozhatunk, ha a falusi kisiskolák taní
zanata
között.
tói közül nem kevesen az államosítás mellett foglal
Lényeges: az államosítás előtt a falu válasz
tak állást, segítették annak végrehajtását. Az álla
totta
tanítóját. Nemzetiségi faluban az anyanyelvi is
mosítással az egyház és a társadalom kimaradt az
iskolaügyből. Többé nem működött iskolaszék, a ta koláztatást az is biztosította, hogy az iskolaszék saj&t
nító nem függött többé sem a falu papjától, sem az anyanyelvű tanítót választott (gyakran falubelit). Az
iskolaszéktől, azaz a falu társadalmától. Ámde elesett államosítással megszűnt szempont lenni a falu lakos
az egyházközségtől kapott jövedelmektől, hiszen vá ságának az anyanyelve. Sok mindent kell újragon
lasztás elé került: vagy az iskola, vagy a templom. dolnunk, ha helyre akarjuk állítani az egyházi isko
Mert az állam mint „hivatal”, egyedüli felsőbb ható láztatás rendjét.
sága lett a falusi iskolának és a benne tanító
Sok gond, probléma vetődik fel. Kérjük az Egy
pedagógusoknak, egyedüli iskola-fenntartóként.
ház Urát, hogy adjon bölcsességet, türelmet, szereteA pap és az iskolaszék helyben lakott, minden tet és hitet a gyülekezet-építés nagy munkájának az
ügyet azon melegében lehetett velük megbeszélni. A elvégzéséhez.

A falusi kisiskolák államosítása
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THIERING ETELKA:

Hivatásunk: pedagógus
Pedagógia, nevelés, oktatás, iskola, iskolarendszer,
óvoda, dada, tanító, tanár, professzor, tananyag, szü
lő, gyerek, kisdiák, nagydiák, iskolai hagyományok...
Még sokáig folytathatnám. Mindennapi életünkben
szinte nincsen olyan szituáció, amelyben az iskola
tágabb értelemben nem kerülne szóba. Egykori és
mai diákok, szülők és nagyszülők, mindannyian lépten-nyomon szembesülünk gyorsan változó világunk
eme nehezen és mégis konkrétan formálódó intéz
ményrendszerével.
Pedagógus és hivatás , .. Mennyire összetartozó fo
galmak! Mégis milyen rossz szájízzel mondják ki so
kan. Mennyi lenéző, lekicsinylő, becsmérlő, sokszor
igazságtalanul számonkérő megjegyzés, vélemény, ér
tékelés hangzik el.
A pedagógus munkáját, áldozatkész szeretetét, szi
szifuszi erőfeszítéseit alaposan lejáratták az utóbbi
évtizedekben. Sokan csak kézlegyintéssel tudnak ta
nárról, gyerekről, iskoláról beszélni, mindig és min
den okán az elégedetlenségnek és a bírálatnak adva
hangot.
Miből adódik e negatív értékelés, a pesszimizmus?
Néhány momentum a teljesség igénye nélkül.
Szinte mindenki a kevés fizetést, az erkölcsi elis
merés hiányát ill. annak alacsony fokát említi elő
ször. Valóban, pedagógus fizetésből nehéz igazi értel
miségi életet élni, gyermekeket nevelni. De ne feled
jük, hogy számos más foglalkozású honfitársunk is
méltán vár több anyagi és erkölcsi megbecsülést!
A pedagógiához „mindenki ért”. A sokféle véle
mény megvitatása megfelelő fórumokon, tárgyilagos
hangnemben létszükséglet, a megújulás előfeltétele.
De mennyire romboló hatású, ha elsősorban a mai
helyzet kritikája hangzik el, az évtizedes előzménye
ket nem, vagy csak alig említve, és nem a diákok és
a tanárok valódi helyzete, nem az igazi gyermekköz
pontúság szemszögéből láttatják a tényeket.
Az alapvető erkölcsi követelmények, az örök em
beri értékek devalválódtak. A tanár személyisége,
hozzáállása, emberi példamutatása a szakmai szem
pontnál is fontosabb. De ha az alapvető erkölcsi kö
vetelmények, az örök emberi értékek már értéküket
vesztették a társadalom jelentős részében, erkölcsi
közömbösség és nihil alakul ki. Ez viszont azt jelen
ti, hogy az ilyen értékek szellemében nevelő pedagó
gus sokak szemében ódivatú, nevetségessé válik.
Számtalan negatív jelenséggel jár(t) az is, hogy az
oktató-nevelő munka kifejezéshez híven — valójá
ban csak szóban és elméletben hangsúlyozták a neve
lést. Mindig is az oktatás, az ismeretek átadása, az
osztályzatközpontúság volt a döntő. A nevelés nem
kapta meg a megfelelő hangsúlyt.
Társadalmunk többsége most is csaknem mindent
az iskolától vár: az ismeretek átadását és a hatékony
nevelést is. De vajon képes lehet-e az iskola eredmé
nyesen nevelni és tanítani a szülők—család—társada
lom jobbító szándékú hatása és segítsége nélkül? A
jól képzett, áldozatkész tanárok és a legjobban fel
szerelt iskola sem képes arra, hogy a tágabb környe
zetben mind erősebben és mind szélesebb körben ha
tó számtalan rossz és káros hatást közömbösítve, csak
az igazán szépet és jót adja tovább tanítványainak.

A szülők mind többet kénytelenek dolgozni — ha
egyáltalán van munkájuk. Így megint csak kevesebb
idejük és energiájuk marad gyermekeikre.
A nehézségek, a tornyosuló és szinte megoldhatat
lannak látszó problémák mintha sokunknak elvették
volna a kedvét, hogy a pedagógus-hivatás szépségei
ről is szót ejtsünk, hogy az előremutató jelenségeket
és az eredményeket is elmondjuk.
Mi ad hát erőt a napi munkához?
A hivatástudat mérhetetlen sok erőt ad. A pedagó
gus-lét olyan életforma, amely képes kialakítani és
állandóan erősíteni ezt az érzést.
A hivatásának élő pedagógus mindig is tudatában
volt és van annak, hogy a jövőnek, a jövőért mun
kálkodik a jelenben — bármilyen körülmények kö
zött is dolgozzon. Szakmai munkájának eredményét
a tárgyi tudás mérhető szintje többénkevésbé reálisan
mutatja. Pedagógiai munkájának igazi eredményét
— a magas neveltségi szintet, diákjainak helytállását
az életben stb. — sokszor már nem látja. A diákok
szétszóródnak, nem számolnak be további életútjukról, vagy a tanár a szó fizikai valóságában nem éri
meg tanítványainak pozitív visszajelzését. És mégis,
a jövőbeli távlat igenis sok erőt ad, napról-napra ké
pesek vagyunk újra kezdeni a munkát a legkilátástalanabbnak látszó helyzetben is.
A lelkiismeretesen, erőnk és képességeink szerint
végzett munka, a nyugodt lelkiismeret sok nehézsé
gen átsegít.
Újra és újra erőt ad az az érzés is, hogy a „gye
reknek” szüksége van ránk, nemcsak a tanárra, ha
nem az emberre is. Sokszor mondunk „gyereket”,
mintha valóban saját gyerekeinkről lenne szó, akár
kisdiákot, akár érettségi előtt álló fiatalt tanítunk.
Fiatal és idősebb tanár egyformán érez így.
Ha a szülők vagy taníványaink megérzik és elfo
gadják segítőkészségünket, — nem a szaktárgyi vo
natkozásokra gondolok elsősorban —, közvetlenül is
látjuk munkánk értelmét, önmagában ez is köszönet.
Ez minden egyes embernek egyik legfonto
sabb elérendő tulajdonsága. A keresztyén tanárok
ról sugároznia kell az optimizmusnak, amit
csak a biztos cél tudata, a napról-napra való meg
újulásra való törekvés és személyes hitünk adhat
meg.
El lehet menni a pályáról, amint ezt oly sokan
megtették. De ha már a pályán maradtunk, végez
nünk kell munkákat képességeink és lelkiismeretünk
szerint. Aki a pályán maradt, bizonyára saját maga;
döntött. Vállalnia kell az adott helyzetet. Nem a pénz
a legfontosabb, bár a tanár is a pénzből él. Sokszor,
úgy érezzük, hogy nem megy tovább, hogy csak a
lendület és a rutin visz minket tovább, hogy újra és
újra falakba ütközünk, hogy túl sok a probléma a
gyerekekkel, az intézményrendszerben. Hol van meg
írva, hogy most egy csapásra mindennek olajozottan
kell mennie?
Mi ma is tudunk jó példát adni tanítványainknak,,
ha nekünk saját magunknak vannak követhető el
veink, emberi tartásunk. Diákjaink ezt mindig meg
érzik — bár lehet, hogy csak az iskolából kikerülve
ébrednek rá, hogy mit kaptak tanáraiktól. Nagy
mértékben rajtunk, pedagógusokon múlik a jövő
nemzedék erkölcsi arculata. Hazánk jövője.
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Szervezeti változások- - szervezeti megújulás
A Zsinat szükségszerűen és érthetően fokozta a ügyek, pénzügyek, sajtó...), míg a másik püspök az
az egyházi szervezeti változások iránt. egyháziasabb, belső teendőkre (diakónia, LMK, kaEzek igen szerény, de nem lebecsülhető része az Or techetika...) kellett gondot fordítson. A Teológiai
szágos Iroda működésének a reformja. Magam úgy Akadémia felügyeletét évente váltották, illetve vált
szoktam fogalmazni, hogy az új törvénykönyv meg ják.
születéséig sincs akadálya annak, hogy jól dolgoz
Mint minden gyakorlat, ez is vitatható, de az igazi
zunk, ennek keretét a jelen törvények is megszabják. kérdés: mit tartalmaz, meddig terjed a felügyelet?
Sürgetővé tette az Országos Iroda munkájának a Negyedszázad tapasztalatai alapján az mondható el,
javítását, sőt korszerűsítését a feladatok megnöveke hogy lényegében nem felügyeletről, hanem döntési
dése. Különösen az olyan új feladatok jelentkezése, kompetenciáról, közvetlen irányításról van szó. Csak
amelyekről semmi nincs a törvényekben, ugyanakkor nem szükségszerűen alakult így ez a helyzet, hiszen
az egyház életében évtizedes, akár évszázados távon a munkaágak végrehajtó feladatokat ellátó hivatásos
hatnak. Ilyen ügyek: az iskolák újraindításának nagy munkatársait, vezetőit az Országos Elnökség alkal
leckéje és az egyházi ingatlanok visszaadásával kap mazza (II. törvény 108.§). Másrészt, valójában nem
csolatos törvény végrehajtása. Teljesen új helyzetbe működtek az országos egyházi bizottságok, amelyek
került a hitoktatás, az ifjúsági, a missziói munka, a a döntéselőkészítést végezték volna, illetve átruházott
diakóniai szolgálat is ..., mindezeknek természetsze hatáskörükben döntéseket hoztak volna.
Mindez az átmeneti helyzetben, tekintettel a sok
rű következménye van az egyházi adminisztrációban
is.
új feladatra is, úgy vélem, eléggé megalapozta emlí
Idén tavasszal (1992) vetettem fel, hogy addig is, tett javaslatomat, hogy egyfelől tiszteletben tartva
amíg a Zsinat a szervezet egészében meghatározza az jelen törvénykönyv rendelkezéseit, másfelől nem
Országos Iroda tevékenységi körét, szükséges egy, a sértve a Zsinat illetékességét, határozzuk meg az Or
jelen feltételekhez és feladatokhoz igazodó, praktikus szágos Iroda működési rendjét, valamint a bizottsá
és pragmatikus működési modell kialakítása, termé gok, az Iroda, az Országos Elnökség és az Országos
szetesen ideiglenes jelleggel.
Presbitérium kapcsolatrendszerét. Javaslatom nyil
Javaslatomat az alábibak indokolták: Az Országos vánvaló célja az, hogy a döntések előkészítésében és
Presbitérium hatéves ciklusának lejártával sor került meghozatalában minél teljesebbkörű informáltság és
a testület újraválasztására. Ez időszerűvé tette az ad szakszerűség érvényesüljön.
minisztráció korszerűsítését is, beleértve az újtípusú
A Lelkipásztor 1992. 7—8. száma is közölte Dr.
bizottsági munka kialakítását.
Harmati Béla strukturális modelltervét az Országos
A jelen törvénykönyv hangsúlyozza az országos Irodáról. Ez a korábbi Országos Presbitérium utolsó
felügyelő és az Országos Iroda kapcsolatát. Ez törté ülésén — 1992. május 16. — kapott nyilvánosságot,
neti és személyi okokból 1973 után elhalványult. A majd az újonnan megválasztott Országos Presbité
másik exponált tisztség az Irodával összefüggésben rium tagjai is megkapták első ülésükön (1992. szep
az országos egyházi főtitkáré. A korábbi főtitkár tember 25.). Ehhez szólt hozzá Zászliczky Péter és
nyugdíjba vonulásakor az egyik érv amellett, hogy a válaszolt a hozzászólásra dr. Harmati Béla (Lelkitisztség ne kerüljön betöltésre, az volt, hogy majd a pásztor, 1992/11).
Zsinat meghatározza, kik legyenek az Országos Iroda
Magam sem a javaslattal, sem a vitával nem kívá
tisztségviselői. Azt reméltük akkor, hogy erre hama nok foglalkozni, mert bár a tárgy hasonló, az én fel
rabb kerül sor. Ennyi idő múltán, tekintettel a meg vetésem, problémakezelésem és gondolkodásom egé
növekedett feladatokra is, a határozott vezetés hiá szen más megközelítést jelent. Röviden: dr. Harmati
nya már gátolja az eredményesebb munkát.
Béla az országos egyház szintjén megjelenő felada
Korábban az egyházban többen vélték úgy, hogy tokat rendezi strukturális egységekbe, állást foglalva
a főtitkár és az Országos Iroda mintegy harmadik az osztályszerkezet mellett. Számomra ennek értékét
hatalmi gócként, harmadik püspökként működik. az adja, hogy mintegy témakatalógust szolgáltat a
Ebben az értelemben a főtitkári tiszt be nem töltése, jelen és a közeljövő feladatairól.
Nézetem szerint a struktúra vitatása előtt (he
az Iroda adminisztratív teendőinek előtérbe kerülése
kiküszöbölte a közvéleményt irritáló egyik tényezőt. lyett?) a működést, a hatásköröket, az egyházkor
A főtitkári tiszt tartós megüresedése viszont, bár ép mányzati szintekkel kapcsolódást, a döntési kompe
penséggel nem ez volt a célja, végülis érthetően a tenciákat kell tisztázni, és eszerint alakítani ki az
másfajta centralizációt, a hierarchiát, a püspöki irá adminisztrációt.
nyítást erősítette.
A jövőt illetően ez nyilvánvalóan zsinati feladat.
A jelen törvénykönyv az egyház szolgálatának Erről csak annyit írnék, hogy nézetem szerint az or
rendjéről (II./105§/4.) ezt írja: „Az Országos Presbi szágos egyházi irodának a jövőben elsősorban szol
térium . .. az országos egyházi elnökség javaslata gáltatóközpontként szükséges működnie. Ez a jelen
alapján beosztja az országos egyházi osztályok és leginél lényegesen fejlettebb infrastruktúrát feltéte
munkaágak felett a püspökök felügyeletét”. Ez az el lez a gyülekezetekben és a különböző egyházkor
múlt negyedszázad gyakorlatában többnyire azt je mányzati szinteken, valamint az intézményekben,
lentette és jelenti, hogy a vezető püspök (püspök-el hogy kialakulhasson a folyamatos kommunikáció a
nök) felügyelte a „hatalmi” jellegű területeket (kül- központtal. Törvényhozási kérdés, miben lenne az or
várakozást
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szágos szintnek döntési kompetenciája, feltehetőleg ben az Országos Elnökségnek kell döntenie, lehető
főként az országos intézmények vonatkozásában, de leg előzetesen vitasson meg az illetékes szakbizottság.
segítené, és ez ami igen fontos, a gyülekezeti, egy
Az Országos Egyházi Irodához tartoznak jól körül
házmegyei stb. szinten is az ifjúsági, missziói, diakó- írt feladattal és adott szakértői gárdával rendelkező
niai... stb. munkát.
egységek. (Könyvtár, levéltár, sajtóosztály, múzeum,
A struktúra igen lényeges, de részletkérdés. Ma gazdasági osztály.) A többi feladatot — diakóniai,
gam például három egyházfőtanácsos — igazgatási, nyugdíj, GAS, énék- és zeneügyek, ingatlanügyek,
tanügyi, pénzügyi — alárendeltségében, akár főosz iskolaügyek, építkezések, külügyek, menekültügyek,
tályi, akár osztályszerkezetben vagy más egységben, ökumenikus kapcsolatok. . . — néhány teljes, illetve
el tudom képzelni az Országos Iroda szervezetét. részállású munkatárs kell ellássa. Nyilvánvalóan ép
Hogy azután az igazgatási főnök az egész irodát ve pen azok a struktúrák hiányoznak, amelyeket az el
zeti, vagy erre megmarad a főtitkár, netán egy püs múlt évtizedekben korlátoztak vagy elfojtottak. így
pök vagy felügyelő, az megint csak zsinati, törvény az iskolügyön túl, a missziói, az ifjúsági munkát
szolgálók, az öntevékeny egyházi egyesületeket segí
hozási kérdés.
tők stb. Ebben a helyzetben igazán jelentős a bizott
Addig is szükséges azonban a mai adottságoknak sági munka, a szakértelem, a motiváltság.
megfelelő optimális működési modellt kialakítani,
Elképzelésem szerint a szerény személyi lehetősé
tiszteletben tartva a jelen törvénykönyv előírásait,
építve a rendelkezésre álló munkatársakra, azt is gek ellenére is lesz minden bizottságnak egy refe
megállapítva, hol szükséges okvetlenül máris szemé rense az Országos Irodán, aki a bizottsági munka
feltételeiről a bizottsági elnökkel együtt gondosko
lyi fejlesztés.
dik.
A megfelelő működés kialakításában sokat segít
Talán érthető, hogy nagyon foglalkoztat ez a kér
het a valódi bizottsági munka. A májusi országos
közgyűlés megválasztotta az országos egyházi bizott dés, hiszen a jelen törvénykönyv (II./109/1§) úgy fo
ságok elnökeit, de a tagok megválasztását a decem galmaz, hogy: „ . . . az Országos Egyházi Iroda az or
ber 5-i közgyűlés hatáskörébe utalta. Ennek az a szágos egyházi felügyelő rendelkezésére áll. Vezetője
magyarázata, hogy nem volt kielégítő az előkészítés, az országos egyházi főtitkár”. A főtitkár hiánya —
nem érkezett elég személyi javaslat az egyházme úgy vélem — még növeli felelősségemet.
gyéktől, egy-egy lelkészt vagy nemlelkész munkatár
Kérdés, valóban tudunk-e a megváltozott viszo
sat több bizottságba is javasoltak. Nem lett volna nyoknak megfelelően dolgozni, így is készülve a Zsi
helyes a régi gyakorlatot követve „felülről” egészí nat utáni időszakra. Mert egyfelől hiába panaszko
teni ki a jelölést, illetve a bizottságokat. Még akkor dunk a lelkészek, esperesek és püspökök túlterhelé
sem, ha a bizottságok kifejezetten szakbizottságók, séről, netán klerifcalizmusról, ha az Országos Irodára
tehát a hozzáértés a tagság meghatározó kritériuma. tartozó kérdésekben a lelkészek továbbra is közvet
lenül a munkaágakat felügyelő püspökhöz fordulnak
Hiba lett volna nem kihasználni a félévet és ismét és a döntések már ott megszületnek. Esetleg az Or
halogatni a tényleges munkát. Ezért a megválasztott szágos Elnökség vagy az Országos Presbitérium utó
elnökök előkészítő bizottságként elkezdték a munkát, lag jóváhagyta azokat. Másfelől nehezíti a kibonta
felkérve egyrészt az egyházmegyei jelölteket, más kozást, ha nyilvánvalóan teológiai képzettséget igény
részt olyan szakembereket, akiket ők szívesen lát lő kérdésekben vagy egyértelműen a lelkészi hiva
nának a bizottságban. Egy, legfeljebb két ülést tud táshoz, püspöki tiszthez, kötött döntésekben demok
tak tartani ezek az előkészítő bizottságok, de ez ele ratikus mechanizmust javasolnak a nem lelkészék.
gendő volt az alapvető stratégiai kérdések megvita
Nehéz a tanulási folyamat, amelyben élünk. Tü
tására, a további program felvázolására. Ilymódon,
immár a teendők ismeretében, kialakult azok köre, relmesnek kell lennünk, ugyanakkor következetes
akik szívesen dolgoznának a különböző bizottságok nek. Számomra az iskolák és ingatlanügyek szolgál
ban. Belőlük és minden további javaslatból kerül ki tak eddig a legtöbb tanulsággal arról, hogy csak új
a december 5-i közgyűlésen a jelöltek csoportja. A munkastílussal érhetünk el eredményt. Ahol gond
bizottsági létszámok szerint zajlik le a választás. Mi jaink vannak, ott az ellenérdekű fél nem mindig
után a törvényben nincs rögzített létszám, bizonyos tisztességes húzásain túl — saját rossz beidegzéseink
józan határig gyakorlatilag minden jelölt megválasz is szerepet játszottak (például a Deák téri és aszódi
tásra kerülhet. Ezért is volt hasznos a felelős döntési iskolák ügye). Ezért is szükséges megtartanunk az im
már magunk által hozott szabályokat. Az Országos
segítő előkészítő időszak.
Presbitérium az Országos Elnökség döntési felelőssé
A továbbiakban, úgy gondolom, a bizottságok je gét minden ingatlan- és iskolaügyben egyértelművé
lentősen segíthetnek egyrészt a közegyházi munka tette, természetesen igényelve a folyamatban elsősor
javításában, másrészt az Országos Elnökség tevékeny ban a helyi gyülekezet, majd az egyházmegye és az
ségében.
egyházkerület részvételét. Ez az állami törvényekkel
Egyfelől azon kérdések körét szükséges meghatá is összhangban van. Azon igyekszem, hogy ezt a
rozni, amelyekben a bizottságok döntési jogkörrel döntést minden ügy gyakorlatában következetesen
rendelkeznek. Ez megfelel már a mai gyakorlatnak. érvényesítsük, abban is bízva, hogy a konkrét ügyek
Például a Missziói vagy az Ifjúsági Bizottság dönt a jó kezelésén túl ezalatt kialakítjuk az Országos Iroda
konferenciák időpontjáról, helyéről, témájáról, elő korszerű működését.
adóiról stb. Másfelől minden olyan kérdést, amely
Dr. FrenkI Róbert

SZERKESZTŐI MEGJEGYZÉSEK
Brebovszky Gyula, ny. lelkész kollégánk válaszolt
ugyan Elavult Hittankönyv című írásomra, de „megtil
totta”, hogy írását publikáljam. Így csupán sokszorosí
tott formában juttatta el véleményét egyházunk espere
seinek és tanárainak. Sajnálom. Magam részéről ezt az
ügyet lezártnak tekintem.

Ádám Sándor olvasónk nyelvi észrevételeire vála
szunk: hosszú terjedelme miatt nem jelenhet meg e szá
munkban. Az ügy fontossága azonban megköveteli, hogy
részletesen foglalkozzunk a helyes magyar nyelv kérdé
sével.
Szerkesztő
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HADÜZENET A HÁBORÚK KIROBBANTÓI ELLEN

Világbékét az emberiségnek!
Az alábbi szöveget f. év február
jában küldtem meg a Magyar Nem
zet, a Szabad Föld, a Népszabadság
és a Népszava főszerkesztőinek cí
mezve, azzal a kéréssel, hogy lap
jukban közöljék.

Nem közölték! Nem válaszoltak!
Pedig Földünk jelenleg 5,3 milliárdra becsült népessége minden
egyes személyének létérdekéről van
szó! Az alábbi felsorolásban foglal
tak kivonatosan, még a lényeget is
csak röviden érintve, a közvéle
mény, pontosabban a másokért is
felelősséget érezni tudó és tenni
akaró emberek segítségét, támoga
tását igényli.

A

szerkesztőségekhez

küldött

levelek szövege a következő volt:
— Történjék meg Magyaror
szágról az első lépés és javaslattervezet kidolgozása annak érde
kében, hogy a világon soha, se
hol ne törhessen ki háború.
—• A hadiüzemeket békés és jó
léti célokat szolgáló termelésre
lehet és kell átállítani.
— A katonaság — mint állami
politikai rangra emelt és ember
életek kioltására kényszerítő in
tézmény! — egyszer s minden
korra felszámolandó. Helyébe a
bűnüldöző szervezeteket a leg
korszerűbben fel lehetne szerelni.
— A világ különböző régióiban
a fellángoló háborúk elfojtásának
nem az a helyes módja, hogy az
emberek csoportokba verődve jel
szavakkal és transzparensekkel
tüntessenek az utcákon, mert —
jelenleg — az államhatalmat kép
viselők vagy nem engedélyezik,
vagy a karhatalmi szervezetekkel
szétveretik őket.
— Az általános műveltség, felvilágosultság már van olyan fo
kon és széleskörűen elterjedve,
hogy a társadalom értelmes réte
gétől joggal elvárható egy átfogó
tervezet kidolgozása, amely — az
egész világra kiterjesztve — lé
pésről lépésre közelebb vinné az
egyes embereket és nemzeteket a
békés együttéléshez.
— A háborúk okozta borzal
mak, szenvedések és anyagi ká
rok a széles népréteget sokkal
jobban sújtják, mint azokat, akik
ezért felelősek.
— A fegyvergyárosoknak, az
őket kiszolgáló lakájpolitikusok
nak és a gátlástalan üzletembe
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reknek a különböző helyi kisháborúk is érdemtelenül mesés
hasznot jelentenek.
— Okos szervezéssel, kollektív
összefogással, a fennálló jogrend
szerek megváltoztatásával a né
pek egymásra uszításából munka
nélkül
jövedelemhez
jutókat
semlegesíteni lehet.
— A tömegpusztító fegyverek
re fordított óriási összegeknek jó
léti célokra történő felhasználása
az időben szűkén behatárolt em
beréleteket boldogabbá, értelme
sebbé teheti.
—• Az ókori barbároktól örök
lött durvaság, kegyetlenkedés el
lentétes a humanitással. Erősza
kos cselekményeket mindig is
csak antiszociális személyek kö
vettek és követnek el. Őket nem
is illeti meg az „ember” kifeje
zés. Ők pusztán emberbőrbe bújt
személyek.
— A háborúskodás, a katonáskodási kötelezettség évezredes
megszokásból ivódott be az em
berek tudatába. A civilizáció mai
fokán ezen a hamis tudaton a
SZÉLES KÖRŰ NYILVÁNOS
SÁG EREJÉVEL változtatni le
het. Ehhez szövetségesnek te
kinthető a sajtó, a rádió, a tele
vízió, minden korrekt politikus
és társadalmi szervezet, vallási
hovatartozástól függetlenül a vi
lág bármelyik egyháza, valamint
a békeszerető, tisztességes, dol
gozó emberek összessége.
— Szép és nemes dolog egyet
érteni azzal, hogy végre iktassuk
ki szótárunkból a háborút. Ezt a
világméretű célt azonban csak
tettekkel lehet — apró lépések
kel — megközelíteni, jobbik eset
ben pedig elérni.
Jelen felhívást közvélemény
kutatás előzte meg a társadalom
különböző rétegéhez tartozók kö
réből. Mindenki természetesnek
tartotta, hogy a világot alkotó
ősanyagok —• tűz, víz, föld, leve
gő — az emberiség számára csak
a puszta létezés előfeltételét je
lentette, az élethez ennél sokkal
többre van szükség, amit az el
múlt évezredek alatt folyamato
san gazdagított. A fejlődésnek,
alkotásnak azonban szinte pár
huzamosan kísérőjelensége lett az
állatvilágra jellemző acsarkodás
a minél nagyobb koncért, a va
gyonért. A javak, különösen a

meg nem érdemelt javak meg
szerzéséhez az egyenes út vezet
ritkábban. Az „egységben az erő”
megcáfolhatatlan helyessége arra
buzdítja az egyéneket, hogy öszszefogjanak, tömörüljenek olyan
érdekek megvalósításához, ame
lyek összevont erőkifejtést igé
nyelnek. S miután az összefonó
dott csoportérdekek megvalósulá
sának lehetőségei az államhatáro
kon túlmutatnak, máris felüti fe
jét a háború réme.
Azon túl, hogy egyetlen meg
kérdezett sem helyeselte a külön
böző nemzetek érdekellentéteinek
fegyveres eszközökkel történő
megoldását, a válaszokból kitapinthatóan következtetni lehetett
az átlagemberekre egyébként is
jellemző közömbös gondolkodásmódra, arra, hogy se szeri, se
száma azoknak, akik a nehézségeket felmérve meghátrálnak
minden elől, ami közvetlen ha
szon helyett fáradsággal vagy
kockázattal jár, és belenyugsza
nak a megszokott életkörülmé
nyekbe. Mindez ékes bizonyítéka
az emberek többségére jellemző
„nyájszellemiségre”, szűklátókö
rűségre, szolgai belenyugvásra, az
erő előtti gyáva behódolásra.
Ezek a minősítések természetesen
csak az átlagos és az átlagon alu
li koncepciójúakra vonatkoznak,
azokra, akikre a mindenbe bele
törődés a jellemző.
Az átlagosnál több felelősséget
érző és több képességgel rendel
kezőknek — őket az ostobák és a
tucatemberek pejoratívan „idea
listáknak”,
„megszállottaknak”,
„fanatikusoknak”, „messianisztikusoknak”, „rögeszméseknek” és
Isten tudja még milyen jelzőkkel
illetnek — erkölcsi kötelességük
fellépni és véget vetni az embe
ri butaságnak is betudható hábo
rúskodásoknak.
A Magyar Hírlapnak köszönhe
tően végre megtörtént az első lé
pés. A második és harmadik út a
politikai pártokhoz és az egyhá
zakat képviselő személyiségekhez
vezet.
1992. október 8.
Somogyi Dezső
a Magyar Grafika
szakfolyóirat olvasószerkesztője

SZENTESTE
Jel 22,16-17. 20
Elöljáróban

Külföldi perikópákban általában a 12-17. és 20-21.
vers szerepel az egyházi év utolsó vasárnapjá
ra, az örök élet vasárnapjára kijelölt alapigeként. A
még tovább rövidített textus karácsony-esti transzpo
nálása különleges feladat az igehirdető számára.
— Az ismétlés hibájának elkerülése érdekében fi
gyeljünk arra, hogy ádvent 4. vasárnapjának igéjé
ben (Jel 22,1-9), már előfordul az „élet vize” szimbo
likus képe (vö. 22,1 és 22, 17/c), és megszólal a megdicsőült Krisztus paruziájának ígérete is (vö. 22,7 és
22, 20).

Margó-jegyzetek

16. vers: A Dávidra való utalás az ígéretek betel
jesedését és az üdvtörténet kontinuitását hangsúlyoz
za: az Ó- és Újtestamentum elválaszthatatlanul öszszetartozik (Mt 1,1-17). Karácsonykor egy zsidó kisfiú
született, akit nyolcad napon körülmetéltek, s aki
Megváltónk lett. Bátran szálljunk szembe a „magyarkodó” antiszemitizmussal, amely oly sokszor kísérti
és viszi bűnbe a keresztyéneket is.
A hajnalcsillag mondanivalója kettős:
a) A jelen nyomorúságában, sötétjében már ránk
ragyog a hajnalcsillag, új nap, új aión érkeztét hir
detve.
b) A korabeli gondolkodásban a Vénusz a világ
uralom jelképe. Szemben a római császár világuralmi
igényével, Jézusé minden hatalom mennyen és föl
dön. Jézus a rex regnum, akit egyedül illet meg hó
dolat és imádat. A „jézuska” édeskés és hazug gyer
mek-meséje helyett, az Űr Jézus jászol-bölcsője előtt
haitunk térdet.
17. vers: Az ígéret beteljesedését, Urának miha
marabbi eljövetelét váró gyülekezetei szimbolizálja a
menyasszony hasonlata. — A szomjazok feltétel nél
küli hívása az „ingyen kegyelem” gyönyörű kifeje
zése.
20. vers: Jézus jön. Ez jellemző rá. Mindig érke
zőben van. (Niemöller M.: A világ urai mennek, a
mi Urunk jön.) A döntő nem az, hogy mi megyünk
feléje, hanem hogy Ő jön hozzánk. — A felkínált
kegyelem utáni sóvárgás, sürgető vágyakozás tör elő
az ősi liturgikus imádság személyes, bensőséges val
lomásában: Jöjj, Uram Jézus! (Vö. lKor 16,22/b).

dott, a most is jelenlevő Jézus hív, de senkit sem
kényszerít: „aki akarja” (17/b v.), enyhítse szomját.
Hívása nem idézés, nem be-hívó, hanem meg-hívó,
mégpedig menyegzőre, ahol a „Vőlegény” találkozhat
„menyasszonyával”. Jézus megrázó példázata (Mt
22,1-14) szerint a hívást sokan elutasítják. Amikor
Jézus ezt az elutasítást átélte, úgy sírt, mint Lázár
barátja sírjánál (Lk 19,41). Az andalító karácsonyi
hangulatban Jézus személyes, választváró hívása
hangzik fel, és az az ígéret, hogy a ma, éppen úgy
mint karácsonykor inkognitóban érkező Jézus ha
marosan kilép elrejtettségéből, hogy az örök me
nyegző örömében részesítse azokat, akik hívását el
fogadták és akik érkeztét ezzel az imádsággal várják:
„Jöjj, Uram Jézus!”
Madocsai Miklós

KARÁCSONY ÜNNEPE
Róm 5,18-21
Két előzetes megjegyzés: Aki a testtélétel ünne
pén erről a textusról prédikál, az mondjon búcsút
mindenféle karácsonyi romantikának. Itt nemcsak,
hogy szóba se kerülhetnek az ünnep járulékos (saj
nos az egyházi köztudatban is olyan nagy szerepet
játszó) elemei, de még — némi túlzással — szó sincs
a Bethlehemben született Názáreti Jézusról. Akinek
viszont érzéke van a képes ábrázoláshoz és érti a ró
la való meditálás módját, annak érdemes az —
egyébként a keresztyénségben sem ismeretlen —
életfáját ábrázolni. Mégpedig úgy, hogy annak tör
zsét függőleges válaszfal szakítja ketté. Az egyik fél
kiszáradóban van, s belőle 4 kettétört ág kókadozik,
fonnyadt levelekkel. A fa másik fele erőteljes, s be
lőle is ugyancsak 4 ág jön ki, mindegyikén egy-egy
ízes gyümölccsel. Szakaszunk szinte kínálkozik, hogy
a benne foglalt négy ellentétpár nevét a levelekbe,
ill. a gyümölcsökbe írjuk:
1. egy bűnesete által kárhozat — egy igazsága ál
tal megigazulás;
2. egy engedetlensége által sokan bűnösök — egy
engedelmessége által — sokan igazak;
3. a törvény által bűnnövekedés — a megnöveke
dett bűn — sok kegyelem;
4. A bűn uralma — halálra — a kegyelem uralma
— örök életre.
Tehát valahogy ilyen lehetne az ábra:

Reflexiók:
Augustus császár számolta adófizetőit, katonáit, de
nem számolt azzal, hogy Isten ígérete beteljesedik:
Dávid nemzetségéből, Dávid városában megszületik
Jézus, akit majd tanítványai így köszöntenek, amikor
értük halni készül: Hozsánna a Dávid Fiának! Ál
dott, aki jön az Úr nevében! A virágvasárnapi ün
nepi köszöntés ma is igaz: aki eljött, jön hozzánk.
Aki a kereszten a pokoli szomjúság kínját szenvedte,
jön, hogy hívja a szomjazókat. Hívásának nincs elő
feltétele. Nem megszabott ellenszolgáltatás fejében,
hanem ingyen adja szomjunkát oltó szeretetét. Kará
csony eseménye (az Ige testté lett) azt jelenti, hogy
Jézus egészen közelünkbe (test-közeibe) jött. Hívása
nem „a legmagasb menny s aether Uránjai” (Ber
zsenyi) messzeségéből érkezik hozzánk. A feltáma

Az élet fája alapján nem lesz nehéz most már az
üzenet kifejtése.
1. Szakaszunkat egyrészt a teljes fejezet összefüg
gésében kell megértenünk, de mindenképpen figye
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lembe kell vennünk a 12. v.-től az összefüggést. Sta
tisztikailag egyrészt a dikai-, másrészt a hamart- tö
vű szavak jellemzők a szövegre:
dikaiosz 5,7.11.
hamartólosz 5,8.19.
dikaioszüné 5,17.21.
hamartia 5,12.13.20.21.
dikaioun 5,1.9.
hamartanein 5,12.14.16.
ezen kívül még:
parabázisz 5,15.
paraptóma 5,15.17.18.20.
2. Metodikailag az Ádám-Krisztus párhuzamból,
ill. ellentétből él Pál egész okfejtése. Ádám a bűn
kapuja, s a halál beengedője, s közvetve a törvény
kikövetelője. Vele szemben áll Krisztus, aki az Isten
kegyelme és kegyelmi ajándéka, a mindenkire (-so
kakra) kiható ajándék hozója. E két vonal eredmé
nyének ellentétét hasonlítja össze a mi perikópánk,
18-21., sőt már a 17.v. is.
3. Teológiai mozaikkockák
a). Róm 5,18-21 nyilván nem érthető meg a Gen
3-alkotta háttér nélkül. A paraptóma, amelyből ha
martia lett, ott vette kezdetét. Figyelemre méltó a
vallástörténeti összefüggés is, amely szerint Jézus
keresztje az élet fája törzséből készült volna.
b). 3 ellentétpárra figyeljünk még: paraptóma—di
kaioszüné; eis katakrima—eis dikaiózin dzóész; parakoé—hüpakoé. A szópárok elsője mindig Ádám
magatartásának, sőt tettének körülírása. Ezt tette
hatálytalanná Krisztus az igazság, az élet megigazulása és az engedelmesség által. Nem szabad
elfelejtenünk, hogy az engedelmesség itt szóteriológiai
tartalmat kap és a megigazulás összefoglaló fogalmá
val is kifejezhető.
c). Fontos megfigyelni, hogy Pál érvelése bizonyos
pontokon eltér a hagyománytól, ami a Krisztus enge
delmességét illeti: Zsid 5,8 a Fiú — nyilván apja
iránti — engedelmességét hangsúlyozza. Fil 2,8 k.
pedig tud ennek Isten általi megjutalmazásáról is.
Ezzel szemben Pál itt Isten tettére gondol, amely
Krisztus keresztvállalásában az engedelmesség for
máját öltötte magára. Ezért Isten cselekszik, amikor
Krisztus cselekszik (Gal 2,20; 2Kor 5,14), Ő adja Őt
oda a keresztre (Róm 4,25; 8,32), amikor Ő önmagát
adja oda (Róm 1,4; Gal 2,20). Így hangsúlyozza Isten
és Krisztus egységét a hüpakoé tu henosz.
d). Nem szabad Ádámot és Krisztust az emberiség
egy-egy része reprezentánsaként értelmezni (ahogy
azt pl. Énók magáról állítja). Ádám engedetlensége
minden emberre, eisz pantasz antrópúsz (=az egész
emberiségre) kihatással volt. Ennek az engedetlen
ségnek a helyére lépett a Krisztus engedelmessége.
Így megfordult teljesen a helyzet: míg Ádám az Is
tennel szemben engedetlen emberiséget képviselte,
addig Krisztus az igazzátevés műve által Isten kép
viselője az emberek felé, az emberek előtt. Tettében
tehát Isten műve jut kifejezésre, Ö cselekszik Általa.
4. Prédikáció-elem ek, építőkockák

I. A testetöltés csodája: Isten lealázkodik, emberré
lesz, emberformájú lesz; Fiában összeölelkezik a teremtettséggel, Isten emberekkel való szolidaritásának
nagy jele tanúi vagyunk.
II. A testetöltés feltétele: Isten elküldi Fiát, hogy
az ö megbízása alapján Ádám „elfuserált” művét
helyrehozza.
III. A testöltés eredménye: Krisztus engedelmessé
ge a testetöltésben és a keresztvállalásban elhárított
minden akadályt: az üdvösség napját, a naptámadatot a magasságból, az üdvösség bizonyosságát ünne
pelhetjük.
IV. A testetöltés gyümölcse: mint akiket Isten igaz
ságával ajándékozott meg, örök békességünk van
vele. Amit 5,1 így fejez ki: békességünk van Istennél,
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Istennel, azt így tölti meg tartalommal 5,21: megigazultunk, a Jézus Krisztus által elnyert örök életet is
beleértve.
Megjegyzés: ha szókatlan is karácsonykor húsvéti
énekek énekeltetése, mégis — legalább igehirdetés
utánra — javaslom Luther egyik énekversét. Róm
5,18-21-et senki olyan mélyen meg nem értette, mint
ő, ahogy azt a 215. sz. énekünk 3. verse mutatja!
Csak így kerül a „civil religio” szokványos kará
csonya az egyedül helyes összefüggésbe: a testetöltés
és a kereszt(halál), az élet és a karácsonyi új Élet
elválaszthatatlanul tartozik össze.
Gémes István
KARÁCSONY 2. NAPJA
1Jn 4,9-16

Hol van az Isten? — hangzott a kérdés ezredeken
át. Feleletet kaptunk a gyötrő kérdésre! A kétségbe
esetten Isten után kutatók, vágyódók, az emberré lett
Krisztusban Istennel találkozhatnak.
Ami egykor elrejtett volt, Jézus Krisztusban nyil
vánvalóvá lett. Hogy kicsoda az Isten, hol van az Is
ten, az a hozzánk lehajló, emberré lett szeretetében
lett nyilvánvalóvá. Egyedülálló ez a szeretet. Semmi
féle szeretettel nem lehet összehasonlítani. Ez az a
szeretet, amelyik az egyszülött Fiút adta értünk. —
Nem a „szeretetet megjátszó” szeretet szülte kará
csonyt. — Azért van karácsony, mert az Atyával
egylényegű Fiú belépett a történelembe, engedelmeskedve az Atya küldésének. A Sátán és bűn hatalma
alá rekesztett világba jött. Az Isten ellen lázadó em
berek közé jött, hogy megmentse, hazavezesse, Is
tenhez szeresse őket. Karácsonykor Isten senkit ki
nem záró szeretete lett nyilvánvalóvá. Karácsonyt
készített a tőle elidegenedettnek, a vele haragban le
vőknek, a vele perlőknek, azoknak is, akik elkesere
désükben, fájdalmukban, kilátástalanságukban öklü
ket rázzák az ég felé.
Isten nemcsak iszeretetét mutatta meg ebben a Jé
zusban. Általa megbékélt a világgal és a világot a
békesség állapotába hozta. A karácsonyi szeretet ar
ról szól, amit Staupitz Luthernek mondott, aki pa
naszkodott: „Isten bizonnyal nagyon haragszik rám”.
Staupitz válaszolt: „Bolond vagy te Márton barát,
nem Isten haragszik rád, hanem te haragszol az Is
tenre”.
Istent soha senki nem látta. Istennek ez az elrejtettsége nem szűnik meg a Jézus Krisztusban adott
kinyilatkoztatásban sem. „Nem látták benne, csak
az ács fiá t. . . ” Isten szeretettel fordul ehhez a világ
hoz, és a világ iránti szeretete a földön élő Jézusban
jelent meg. Krisztus emberré létele, szenvedése, ha
lála és feltámadása az a forma, ahogyan Isten szere
tete belép az emberiség történetébe. Ez azonban azt
jelenti: igazán megismerni Istent csak Jézus Krisz
tuson keresztül lehet. Megvallani, hogy Jézus Krisz
tus az Isten Fia, nem jelent mást, mint hinni és
megvallani, hogy mi Isten világhoz forduló szeretetét
Jézus áldozatos szeretetében megtapasztaltuk és meg
ismertük.
Jézus Krisztusban ismerjük meg, mi is igazán a
szeretetet. Nem vár szeretetet, hanem szeretetet előle
gez, semmiféle viszonzásra nem várva. Karácsony
titka az Istenből áradó szeretet. Anélkül is szeret,
hogy mi szeretnénk Őt (Jn 3,16). Sőt, amikor még
ellenségei voltunk, szeretetével fordult felénk.
Az elrejtett szeretet napvilágra jön ott, ahol Jézus
lakozást vesz az emberi szívekben. Karácsony máso
dik napján már kevesebben vannak a templomban.
Fogy a karácsonyi szeretet is. Néhány nap múlva
olyan szeretetlenül, durván rohanunk el egymás mel
lett, mint eddig. Ez azonban nem lehet így azok éle
tében, akik megtapasztalták Isten szeretetét a Krisz
tusban. János Isten tettének következményeit is el-

mondja igénkben. Akik Isten szeretetét megtapasz
talták, azok tudják, hogy adósok a felebarátnak a
szeretettel. Nem elég szemlélni és csodálni Isten em
berhez hajló szeretetét. Isten ennél sokkal többet vár.
Isten szeretete összekapcsolódik a felebarát, a mellet
tem élő szeretetével. Ha tevékeny szeretetünk való
ban összekapcsol, közösségbe hoz a testvérrel, akkor
annak a szeretete hat át minket, Aki bennünk lakik.
Nem a léleknek valami magasabb régiókba emelke
dése után jön létre a tevékeny, Krisztus elvárta sze
retet, hanem itt a földgolyón, az otthonunkban és
munkahelyeken. A szeretetlenség gyümölcstelen. Mert
Isten bennünk lakik, tudunk igazabban, türelmeseb
ben, kitartóbban, személyválogatás nélkül szeretni.
Jézusnak kell szívünkben megszületni, hogy igazán
szeretetet árasztó emberek legyünk hideg világunkban.
A szeretet mint felelet, valóban re-akció Isten szeretetére, amely tevékeny testvérszeretetben nyilvá
nul meg. Isten szei'etetének nemcsak tanúi, hanem
eszközei is a keresztyének. Űj népvándorlástól, éhség
hullámtól, nyomortól és munkanélküliségtől félő vi
lágunknak a karácsonyi szeretet arról beszél: a sze
retet ereje nagyobb minden oktalanságnál, hazug
ságnál, gyűlöletnél és önzésnél. Halálosan beteg vi
lágunkban a szeretet erejével Krisztus létrehozza és
fenntartja az egymást szerető emberek közösségét.
Éppen ezért sorskérdés számunkra és világunknak,
hogyan élünk a megjelent Isten Fia szer etetőből.
Krisztus által Isten azért vesz lakozást szívünkben,
hogy szeretetének továbbsugárzói legyünk. Szeretni,
ahol a szeretetre meg nem értéssel, gyűlölettel felel
nek. „Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak . . . ” Mi
nem szemlélői, hanem részesei vagyunk Istennek
Krisztusban közel jött szeretetének. Csak a Vele való
közösségben tudunk igazán szeretni. Aki szeret, az
Istentől született, ismeri az Istent, tudja, hogy a Fiút
engesztelő áldozatul adta Isten, hogy tudjunk áldo
zatos szeretettel szeretni.
Jézus Krisztus megszületett értünk, hogy Általa
szeretetre újjáteremtett emberek legyünk. Ne csak
karácsonykor, hanem amíg tart az életünk.
Dr. Nagy István

KARÁCSONY u t á n i v a s á r n a p
Ef 2,13-18

Mi lett karácsonyból?
A békességet szerző Isten — ez áll jellemzésként
Ágendánkban e vasárnapra vonatkozóan.
Német és skandináv evangélikus testvéreinknél ez
a vasárnap János evangélistának és apostolnak az
emléknapja. — Nálunk sokan tartanak ilyenkor Já
nos napot névnapként, de egyházi gyakorlatunkban
nincs különösebb jelentősége.
Amikor az ünnepek sorozatában hajlamosak va
gyunk arra, hogy ráunjunk Isten igéjére, megunjuk
saját szolgálatunkat, jó Luther sekrestyeimádságával
erősíteni magunkat készüléskor és a szent szolgálat
ban egyaránt: „Téged hívlak segítségül. Valóban
örömmel állítom szolgálatodba szívemet és számat,
tanítom népedet és mindig tanulok magam is . ..
használj eszközödként Uram, mert, ha magamra ma
radok, mindent hamarosan elrontok”.
A gyülekezetei is fenyegeti az, ami a pusztában
járó népet fenyegette: ráunt a mannára, Urától ka
pott eledelre. .. A lelki csömör ellen tudatosan kell
küzdeni és az igehirdetés és hallgatás öröméért ki
tartóan kell és lehet imádkozni.
Valóban kimerítettük a testté lett Ige minden
funkcióját, a karácsonyi igék gazdagságát? Üresre
prédikáltuk magunkat és „túletettük” a gyülekeze
tei? A „Stíllé Nacht” hangulat megunható, a legked
vesebb karácsonyi énekek is szirupossá válhatnak,
émelyítővé és elviselhetetlenné (vö. Böll híres

szarkasztikus karácsonyi novellája...), de a Totus
Christus szava, mondanivalója, cselekedetei még
mindig adhatnak ajkunkra új igét, hogy hirdessük
az Ő nagyságos dolgait.
Textusunk az egyház-leveléből való. Az egyházban,
„nagy titokban” (vö. Ef 5,32 a titok=misztérion=
szakramentum!) átélhető a nagy csoda: emberek kö
zel kerülnek egymáshoz, mert közel került Isten az
emberhez. Az „Istentávolság”, amiről oly gyakran
esik szó a 20. században, megszűnhet! Jézus Krisztus
ban itt az Isten köztünk. A választott néptől távol
valók, az idegenek, a pogányok, akik reménység és
Isten nélkül éltek, most már éppen olyan közel tud
hatták magukat Istenhez, mint a zsidók, sőt Jézus
Krisztusban megtapasztalták a valóságos jelenlétet.
Ez az Isten-közelség az egymás közötti távolság le
győzését is jelentette, kiderült, hogy nincs kibékíthe
tetlen ellentét. Minden válaszfal ledőlt, minden ellen
ségeskedés megszűnt és békességet hirdetett a gyüle
kezetben az egyház Ura.
Lehet, hogy volt idő, amikor már untuk a béke,
békéltetés, békességszerzés szavakat, elcsépeltnek
hangzott minden ilyen s hasonló kifejezés. Most újra
aktuális. Mind az ellenségeskedés, mind a diszkrimi
náció, mind a csillagfényévnyi ember s emberközti
távolság világában. Egyéni, gyülekezeti, egyházi,
nemzeti, nemzetközi vonatkozásban valóban releváns
lehet igehirdetésünk, mai igehallgatókhoz szóló. Nem
Jézuska, de a Felnőtt Krisztus, a halálrament és Fel
támadott ma is tud segíteni és a csodát átélhetjük
egyházában.
Az Ef 2,13-18 versei valóban teológiai kincsestárat
jelentenek: Közelvalókká lett távolvalók, Jézus vére,
hé eiréné hémón=Ipse enim pax nostra. Eggyé tett,
nemcsak imádkozott az egységért, hanem már meg
is valósította. OT-ból való képek elevenednek meg:
Ezs 57,19. A mesotochon=válaszfal megszűnése, a
phragmosz=fal, kerítés lebontása (Zaun-Mauer), az
echthra=ellenségeskedések —• csupa mai kép!
Az entolé=parancs, a nomos=törvény, a dogma=
rendelkezés is; a katargeo=hatálytalanítani, az apokatalasso=kiengesztelni, az euangelizomai, a hümin
tois makran=pogány keresztényeknek, a toisz engüsz
a zsidó keresztényeknek — csupa teológiából ismerős
kifejezés. A xenoi és a paroikoi másodrangú embe
rek, csak megtűrt vendégek és ezekből lettek a
szentek polgártársai — így folytatódik perikopánk
után a teljes mondanivaló, igazi örömhír. Ez a textus
kitágíthatja karácsonyi perspektívánkat: a jászol
bölcsőtől, a szentcsalád hangulattól, a gyermekségi
történettől már messzire esik és a jézusi mű követ
kezményeiről, világméretű hatásáról szól. A kará
csonykor meghirdetett békesség és isteni jóakarat itt
már nemcsak jókívánság, hanem megvalósult, betel
jesült állapot. A Krisztus titokzatos testében zsidók
és görögök egyaránt valami újat élnek át: Isten-kö
zelséget és testvérközösséget.
A prédikáció ductusa lehet: mit jelent e felnőtt
Krisztus felnőtt keresztényeknek. Nem mese ez gyer
mek, hanem valóság:
— Azonos közelség lehetősége
— Ellenségek békessége
— Szabad út az Atyához és a Krisztusban test
vérhez.
A gyülekezet együtt mondhatja Pállal az 1. fejezet
3. versét is, meghallván az evangéliumot: „Áldott a
mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki meg
áldott minket mennyei világának minden lelki áldá
sával a Krisztusban. . . ” A karácsonyi glóriából —
gyülekezeti doxológia lesz. A nap evangéliuma arra
figyelmeztet, hogy mint Krisztus közelségét átélt ta
nítványok menjünk másokhoz, keressük fel ottho
nukban az embereket és köszöntsük őket: „Békesség
e háznak!” A tanítványok a jézusi békesség hordo
zói, hírvivői (Lk 10,5-6) boldog békekövetek, ahogy a
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Hegyibeszédben is olvassuk: „Boldogok, akik békét
teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek” (Mt
5,9. v.). Az ilyen béketeremtőkre sóvárogva vár mai
világunk is.

H. K.

ÓÉV ESTE
2Kor 5,9-10

ÚJÉV
Ef 2,8-10

ÚTICSOMAG

A legismertebb teológiai fogalmakról prédikálni
mindig a legnehezebb. Ilyen textusunkban a hit és a
kegyelem. Balikó, Efezusi levél kommentárjában a
Nem lehet kimentést kérni, elfoglaltságokra hivat „hit által” — a „kegyelem által”. A hit ma
kozni, fontosra és csak annak tartottra. Ez elől a je radéktalan lemondást jelent mindenfajta emberi kalenés elől senki ki nem bújhat. „ . . . meg kell jelen zualitásról az üdvösség dolgában, mert az üdvösség
ni ...” Az isteni „kell” hangzik itt, ezzel a szóval je dolgában egyetlen kazualitás van s ez az isteni ke
löli az Újszövetség Jézus halálának szükséges voltát. gyelem. Vajta V. „Hit és élet összecsengése” c. mun
ennek így kell történnie!” (Mt 26,54.b). „Mert kájában így fogalmaz: „Az ember úgy véli: vagy ke
mindannyiunknak leplezetlenül kell odaállnunk a gyelem és akkor minek a cselekedetek, vagy pedig
cselekedetek és akkor ennek a hasznát is akarja lát
Krisztus ítélőszéke elé. . . ”
Nem kell túlharsognunk a szilveszteri trombitákat n i. . . ezért válik maga a vallásosság is megfutamo— az „ítélet trombitáival”, de testvéri szeretettel dássá Krisztus kegyelme, evangéliuma elől”.
Kísérlet a veretes bibliai kifejezések felbontására.
mondjuk: van egy fórum, ahol meg kell jelenni
Félreértés ne essék, éppen nem arról van szó, hogy
mindnyájunknak. Jelenésünk van!
valamiképpen, utcai ruhába öltöztessük fel a szent
szöveget, ostyában adjuk be az újévkor a templomba
2.) Készülj rá, mert a dolgok rosszul állnak. . .
mégis betérőnek az üzenetet. A szekularizált ember
a jó teológiára. De a lelkész lehet kísérlete
a.
) Az idő múlik és a dolgok lerakódnak. Elintészomjas
ző
ember.
Walther von Loewenich: Luthers Theolozetlen indulatok, bűnök gyűlnek, gyűlnek, s egyszer
gia
Crucás
c.
munkájában a kereszt alatti élet három
re minden kiborul. A legváratlanabb pillanatban, ami különösen fontos
ismertetőjelét tárgyalja. Ezek: az
kor senki nem számít erre. S itt személyes bűneink
alázatosság,
a
kísértés
és az imádság. Három kon
ről van szó.
centrikus
körben
írja
le
Luther theologia crucis-ának
Nem lehet nem gondolni ezen az estén mindazokra, középpontját. Ezek a körök
metszik azokat a vona
akikről úgy gondoltuk, hogy még velünk maradnak, lakat, amelyek igénkben Krisztusra
még itt a helyük s nincsenek itt. Lelkész különösen erősítik, a textus üzenetét 1993-ra is. mutatnak. Fel
is érzi ennek a súlyát, hiszen ott a hirdetésében az
Mit vigyünk magunkkal az újévi ige ajándékából?
elmúlt év statisztikája. S ahogy az ember átlapozza
Először az alázatosságot. Az alázatosság a legszo
a halotti anyakönyvet, meg-megakad a szeme egy-egy
név láttán s nem szám, hanem sorsok, félbemaradt rosabb összefüggésben van a hittel. Az alázatosság az
életek jelennek meg. Rendezetlen sorsok, emberi Isten színe előtt való tökéletes önismeret. A hit pe
dig — éppen azért, mert megismertem magam — ön
kapcsolatok, melyek félbeszakadtak.
magam
megtagadása, teljes önmegvetés és Isten ke
b. ) Rossz a praxisunk.
Úgy látom, a gyülekezeti tagjaink jobban értenék gyelmében való bizalom. Luther olyan erősen hang
súlyozza a hitben ezt a mozzanatot, hogy ezt is
az eredeti kifejezést, mint a magyar fordítást a „cse mondhatjuk,
egyedül az alázatosság üdvözít. Az alá
lekedeteket”. Ma a praxisra, a mindennapra kérdez
zatosságot
és
a hitet csereforgalomként használja,
rá az apostol. Kérdezi, hogy helyes-e a mindennapi
mert
az
alázatosság
annak tudata, hogy erényeink
gyakorlatunk? Korinthusiaknál alapvető bajok van
kel nem állhatunk meg Isten előtt. „Hiszen kegye
nak a hétköznapokban. Ezért íródik két levél (de le lemből
üdvösségetek a hit által”. Éppen ezért
het, hogy három), mert a gyülekezetei szinte a szét kétkedvevan
fogadom a Darnel tréning „eredményeit” a
esés fenyegette. Hátha ma is igaz ez. Isten előtt lep váci börtönben,
amiről (két napig tartott) így nyilat
lezetlenül kell megállni. Nem lesz mellettünk magya
rázó, minden ami rejtve van életünkben nyilvánvaló koztak a rabok: „Két hónap múlva szabadulok. Be
vá lesz. Szilveszterkor ezt nem lehet elfelejteni. Mú fogom bizonyítani, hogy egy bűnözőből is válhat
lik az idő, — bármilyen egészségeseknek és fittnek em ber. . . Talpra fogok állni! Sikerült kihúznom a
érezzük magunkat, — közelebb kerültünk az ítélet mocsárból magam”. — Persze börtönökön kívül se
megy ez az „önmegváltás”, „önmegvalósítás”. Sőt,
hez.
nagy ünnepek, újév feltöltekezései sem elegendők az
előttünk lévő útra. Azok a jó cselekedetek, amikről
3.) Megjelent!
Pál beszél, nem egyszerre vehetők át Krisztustól mint
Bár már a karácsonyfák egy része ott áll a kapuk egy autó, hanem újra és újra tankolni kell, mint a
előtt, a karácsony melege, Isten szeretetének jó illata benzint a kútnál. Isten valami jót készített elő ne
még ott van az otthonokban, talán a szívekben is. A künk 1993-ra, de ez a jó csak sok kísértés között va
mi jelenésünket Isten jelenése előzte meg. „Megjelent lósulhat meg.
Veszélyes úticsomagunkat, a kísértést is magunkkal
az Isten kegyelme minden embernek”. Ez a mögöt
tünk lévő kegyelem adhat erőt, és ad erőt Korin- visszük. Luther egész életén át végigvonulnak a kí
thusban élőknek, s bátorítást a múló időben megka sértések. Kísértések alatt nyeri el a kolostorban reformátori felismerését és kísértések között kell ezt
paszkodni Isten szeretetében.
Szilveszter nem egyházi ünnep, s talán éppen ezért a felismerést újra meg újra kipróbálni. Mert a hit
mér meg minket. Tudunk-e örülni az örülőkkel? Nem egzisztenciális mozzanata éppen a kísértésben lesz a
irigykedni és nem fanyalogni kell, hanem együttérez- legnyilvánvalóbb. Ha ez hiányzik, akkor az nem le
ni az ünnepelni vágyókkal. Úgy, ahogyan Krisztus het a hitnek élete és a hit harcának helyére kegyes
jelen van a kánai mennyegzőn: együtt örülve az örü öntudat kerül. Az ember leragad a Deus abscondituslőkkel. S ebből a szempontból talán a legegyházibb, nál és nem tud mozdulni. Pedig a hit mozgása éppen
pontosabban a szó igazi értelmében legkrisztusibb abban van, hogy újra meg újra áttör a Deus revelaünnep, mert örvendező embereknek kell egy telje tushoz. Keletkezhet kísértés a szenvedés értelmére
sebb örömöt, teljesebb perspektívát adni. Hiszen Jé vonatkozó kérdésből, a kisebb kenyérből, az érte'lzus nem azért jött, hogy elveszítse, hanem hogy meg metlennek tűnő halálból. . . Tény, hogy a miért kí
sértései vesznek majd körül egész évben. Még nem
keresse az elveszettet.
Kertész Géza tudjuk konkrétan megnevezni, mégis egyetlen
1.) Jelenésed van!
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kísértést, ami már átjött velünk az elmúlt évből, hadd
fejezzek ki Fekete István egyik könyvének a címé
vel: „Gyeplő nélkül”. A második világháború küszö
bén összeomlik egy nagygazdaság. Érzi minden em
ber és minden állat. Elgondolkoztató ahogyan az író
bemutatja a régi, öreg tulajdonosban a múltat: „El
járt az idő, az öregúr sírt. Először csak magában, az
tán megrándultak vállai és kezébe temette arcát. Mi
sír ebben az emberben? Önmagát siratja vagy a vilá
got, ami elmúlik? A földet vagy a pénzt? A fiatalsá
got vagy a vagyont?” Kiengedte kezéből a gyeplőt.
Kísértés, hogy kiengedjük kezünkből gyermekeink
hitben való nevelést, (igaz, nem is tudjuk, mi fán te
rem), kiengedjük kezünkből a hivatásunkat, evangé
likus örökségünket, emberi tartásunkat, elvisznek ko
csistól a lovak. És ha lelökjük az általunk választott
kocsist, akár az ország szekeréről vagy kisebb-nagyobb közösségekben is olyan ugorhat föl a bakra,
akit nem akartunk és a kocsi a szakadékba zuhan?!
„Egyedül a hit képes a kísértésben meghallani a mély
titokzatos igent a nem alatt és fölött”. (Luther). Mi
lyen tanácsot adhatunk? Semmi mást mint azt, hogy
az igéhez ragaszkodjunk. Luther számára azonban az
ige nem más, mint Krisztus. Megalapozottan hihet
jük, hogy végül is ö ül a bakon, a világ ura nem
dobta a gyeplőt a lovak közé.
A „kegyelemből van üdvösségetek a hit által” üze
nete térdre kényszerít. Isten Jézus Krisztusban kínál
ja Önmagát és mi ne tudjunk másképpen válaszolni,
mint tisztelettel és imádattal! Lehetnek kéréseink is
az év első napján, de ne feledjük Luther figyelmez
tetését, amit a Római levél előadásában mondott:
„Nem rossz jel, hanem a legjobb, ha úgy látszik,
hogy kéréseinkkel ellenkezőleg történik minden...,
mert az Istennek a cselekvése felfogásunk vagy gon
dolkozásunk számára az ellenkező látszat alatt megy
végbe”. A hit imádságaira, alázatosan elfogadja Jé
zus Krisztus megoldását. Ezért bizonyosak vagyunk
abban, hogy nem vagyunk széltől sodorta falevelek a
téli viharban. „Mert az ö alkotása vagyunk”. „Krisz
tus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket
előre elrendelt az Isten, hogy azok szerint éljünk”
(hogy bennük éljünk. Békés—Dalos).
Imádság. „Uram, hála neked, hogy hívtál, hogy
megparancsoltad hozzád hasonlítanom. . . Eljöttem,
mert Vártam a hajódat, mert megismertem a vitor
ládat . .. Engem vártál, a tied vagyok. Végy el ön
magámtól, legyen karom a te karod, izmom a te iz
mod, ajkam a te ajkad, szívem a te szíved. Akaratod
mozgasson engem, s a te szolgálatodban örök fog
ságra fogadj be engem”. (Prohászka).
Bolla Árpád

ÚJÉV UTÁNI VASÁRNAP
Jak 4,10-17

Szívesen nevezném ezt a vasárnapot „kijózanító
vasárnapnak”. Nem vonom kétségbe a kollégák felkészültségét és komoly készülését a mögöttünk lévő
igehirdetés-sorozatra. Mégis ez a vasárnap ki kell,
hogy józanítsa a papot az öndicsőségből, önmagunk,
igehirdetésünk fontosságából. Karácsonyi, újévi, szil
veszteri teli templomok (ha voltak) nem az igehirde
tő, vagy igehirdetés nagyszerűsége, nem hosszú évek
szívós munkájának az eredménye volt, hanem valami
egészen másé.
Számomra igazán döbbenetes élmény mindig az
volt, hogy nagyon rossz igehirdetés után is eljöttek
az emberek a következő istentiszteletre; mégcsaknem
is azért, mert abban bíztak: a következő jobb le sz...
hanem jöttek érthetetlen ok miatt. Mindenesetre a
mai vasárnap talán mindenkit kicsit kijózanít, ami
kor belép templomába. Karácsonyi, szilveszteri gyü
lekezetről már hallottam ódákat zengeni, újév utáni
vasárnap gyülekezetéről még soha ... .
így aktuális az igehirdető számára a mai igénk az

alázatról, amire hív a levél. Talán az önismerethez
hozzá tartozik az is, hogy komoly készülés ellenére
mégsincs eredmény. ..
A gyülekezeti tagokat is érdemes alázatra inteni.
Éppen azért, mert nem kedves a kifejezés, szinte be
szorult a templomfalak közé. Emberek előtt lehet di
csekedni, Isten előtt ennek nincs helye. Jó lenne az
év elején ezzel az alapállással indítani a normál va
sárnapot, amikor nincs már semmi külsőség, amikor
emberek — ha itt vannak — azért vannak itt, mert
igénylik a vasárnapot.
Ez az alázat kettőt jelent perikópánk szerint:
a. ) Ne rágalmazzuk egymást!
Kis egyház vagyunk, itt mindenki tud szinte'min
denkiről mindent, még azt is, ami nem igaz. Hol va
gyunk a lutheri mentalitástól? „Mindent a felebarát
javára” magyarázástól? Az egyház Isten népe, Krisz
tus teste, legyen az bármennyire is sebzett. Nem túl
ságosan hamar ítélkezünk, nem túl hamar „ástuk el’'’
egymást? Nem vagyunk felette a törvénynek, nem is
miénk az ítélet joga.
„Egy a törvényadó és az ítélő bíró” . . . (12. v.) Ezt
meg lehet hallani úgy is, mint a szabadság örömhírét.
Nem ítélő bírái vagyunk egymásnak, nem ez a külde
tésünk.
b.
) „Mert a ti életete
Evangélikus hitünktől távol áll a mazohista ha
lálvágy. Jó élni, Isten nagyszerű, megismételhetetlen
ajándéka minden egyes emberi élet. Ezzel együtt meg
kell szólaltatni a józan alázatosság hangját. Nincs
kezünkben a sorsunk; bizony— nem formálisan, de
hitből — terveink mellé oda kell tenni: „ha az Úr
akarja” . . . Az elmúlt évek számtalan tervet tettek
hiú reménységgé, szégyenített meg Isten egyházat és
világiakat is.
Az elbizakodottság helyett a levél jó tettekre hív.
Nem kell ezt szégyellni evangélikus szószékről, Ta
lán több bátorítást kellene éppen a szószékről hir
detni. Érdemes, ha valamit, akkor a jót tenni ebben
az életben.
Jézus nem példa, de példát is adott, hogy tetté a
jót a kereszten is, utolsó lehelletéig. Még volt szava
a haldokló „latorhoz”, az őt gyúnyolókért még imád
kozik.
Jó emberekből kevés van gyülekezetekben is.
Nincs mindig erre alkalom év elején; úgy érezzük,
megint sok időnk van még, erre nem érünk rá. Vannak
jeles pillanatok, amikor lehet tenni a jót; ne szalaszszuk el! Jézus az utolsó ítéletben azt biztos meg fog
ja kérdezni: meglátogattátok, felruháztátok-e a rá
szorulókat?
Csendes jótettre hívjunk, intsünk, tanítsunk. Ta
lán ez ennek a vasárnapnak az értelme, s nem is
rossz, mert Istennek ez tetszik.
Kertész Géza
VÍZKERESZT ÜNNEPE
1Jn 2,7-11
„Fordulj arccal a Nap felé,
úgy az árnyak mögéd hullanak”.
(afrikai közmondás)

Vízkereszt igéjének de tempore jellegét úgy ragad
hatjuk meg leginkább, ha szem előtt tartjuk gazdag
hagyományait. Az orthodox egyház karácsonyt ünne
pel ezen a napon. A katolikus egyházi naptár szerint
a három királyok ünnepe ez. Ebben a vonatkozásban
komoly missziói tartalmat hordoz az ige. Megint má
sok Jézus megkeresztelkedésének eseményére emlé
keznek és az ünnep nevét is ebből próbálják levezet
ni.
Az eltérő értelmezések mind egy gondolatra hívják
fel figyelmünket, hogy e nap középpontjában Krisz
tus áll, az igazi Világosság, a „világ világossága”,
ahogy a magyar perikóparend kijelölt evangéliuma
megfogalmazza. Ezért úgy látom, hogy bár az ige
központjában a testvérszeretet áll és minden ezt ér
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telmezi, erre fut ki, de nekünk mégsem lenne jó ezen
az ünnepen etikai témáról beszélni és az embert a
középpontba állítani. Ehelyett koncentráljunk textu
sunk 8. versére, és ezen keresztül értelmezzük az egé
szet. így válhat számunkra Krisztus meghirdetőjévé
vízkereszt igéje.
A szeretet és a másik ember igénkben. A Krisztus
szerinti élethez az előző szakasz szerint hozzátartozik
a parancsolat megtartása. Meglepő, mintha a 7. és 8.
versben ellentmondás volna. A 7. vers utal a régi pa
rancsolatra. Ez a szeretet parancsa, amely már az
Ószövetség népe előtt sem volt ismeretlen. A törvény
tudók ebben látták a törvény foglalatát (Luk 10,27).
Azonban hiába írja elő a törvény, parancsra nem le
het szeretni. A 8. vers ezzel szemben egy új paran
csolatról beszél, de a szövegösszefüggésből egyértel
mű, hogy itt megint a szeretetről van szó. Mit jelent
ez? Jézus nem törli el a régi parancsolatot, hanem
azt más megvilágításba helyezi. Eljövetelével a régi
parancs megújult, általa ennek megtartása már le
hetségessé vált. Benne lett igazzá és bennünk is igaz
zá válhat általa Isten elvárása az emberiség felé.
Múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság,
és ehhez mérhetjük a mi kapcsolatainkat. A fordu
latot tehát, ami a gyűlölet sötét erdejében bolyongó
embereket kihozza a fényre és lehetővé teszi az őszin
te testvérszeretetet, Krisztus személye hozza el. Ő a
kulcsa a szeretet-gyűlölet konfliktusnak az emberek
között. Ezért kell róla prédikálni. Ő a világ világos
sága, és aki őt követi, nem jár sötétségben. . . ismétli
meg vízkereszt ünnepe karácsony örömhírét, ez evan
gélium és egyben figyelmeztetés is mindazoknak, aki
ket a gyűlölet megvakított egymás iránt.
Gondolatok a .prédikáció felé.

Az év fényes napjai elmúltak. Mögöttünk van a
szeretet ünnepe, amikor látványosan kifejeztük egy
más iránt érzelmeinket, talán egy kicsit bele is fá
radtunk az örökös mosolygásba. Elfeledtük már a
szilveszteri petárdák ijesztő lármáját is. Hiszen ezek
is csak imitálni tudták a fényt, de nem hoztak sem
világosságot sem reményt magukkal a következő évre.
Az újév hétköznapjai és a gondok közepette ismét
megfakult a testetöltés csodája számunkra, ezért nem
árt az ismétlés ezen a hétköznapi ünnepen. Valami
elkezdődött és csendben, egyszerűen megy, halad a
maga útján a beteljesedés felé: múlik a sötétség, és
már fénylik az igazi világosság. A kérdés csak az,
hopy velünk, vagy nélkülünk.
Az újév első napjaiban (mindannyian sötétben bo
torkálunk. Nem tudjuk mi vár ránk. Sokan jósnők
höz fordulnak, horoszkópokat készíttetnek maguk
nak, valamilyen irányt adó fényt keresnek, sokszor a
nekik legjobban tetsző megvilágítást életük dolgai
hoz. Remény nélkül nem élhet az ember. Ha nincs
igazi fény, könnyen megtéveszt és veszélyes helyze
tekbe sodorhat minket az, ha bizonytalan fényekre,
délibábra, netán lidércfényre hagyatkozunk. Eltéve
dünk a sötétben. Pedig nem szorulunk rá ilyen lám
pásokra, hiszen mienk lehet a világ világossága. Víz
kereszt ünnepe emlékeztetni akar minket a karácso
nyi fényre a betlehemi éjszakában. Ott valami el
kezdődött, a sötétség uralma véglegesen megtört és
vereséget szenvedett.
Fordulj arccal a nap felé . . . Minket is kísértenek
az árnyak, elrontott kapcsolatok, a felvillanó gyűlö
let a másik tekintetében, nem tisztázott indulatok,
szeretetlenségek. Ne cipeljük ezeket tovább magunk
kal az új esztendőbe! Forduljunk a nap felé, enged
jük be Krisztus fényét életünk sötét zugaiba, hogy ő
rendet csinálhasson ott. Ne vívjunk szélmalomharcot
a sötétség árnyaival, hanem fogadjuk el Jézus győzel
mét fölöttük, éljünk a bűnbocsánat ajándékával és
az árnyak mögénk hullanak.
Brebovszky Éva
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VÍZKERESZT ÜNNEPE UTÁNI
ELSŐ VASÁRNAP
Ef 5,11-14

Ébredj f e l . . .
1. Címzett: a gyülekezet.

Vízkereszt ünnepe Krisztus felé fordította tekinte
tünket. Az ünnep utáni első vasárnap igéje az Efezusi levélből, az egyház leveléből a gyülekezethez
szól — rólunk. A szövegkörnyezetből az is egyértel
mű, hogy az ébresztő szózat nem az Istentől távol le
vőket, a halálos álomba merülteket célozza. A mi fel
adatunk sem az, hogy a világ elveszett bűnöseit hív
juk megtérésre igénk alapján, hanem sokkal inkább
azokat szólítsuk fel életvizsgálatra, — önmagunkon
kezdve a sort — akik azt tartják magukról, hogy
„egykor sötétség voltatok, most azonban világosság
vagytok az Úrban” 8. v.
Ebből a perspektívából kell értelmeznünk textu
sunk minden szavát. Az Úrban elrejtett élet, az ige
fényforrásánál élő, abból erőt merítő élet. Mit jelent
ez az evangélium képeire (világosság, só, lámpás, vá
ros) bontva? Azt, hogy nem eleve reménytelen a
megbízás. Nem vagyunk ráutalva, hogy saját tarta
lék energiáinkat eméssze föl a feladat: „Ti vagytok
a világ világossága. . . ragyogjon a ti világosságotok
az emberek előtt. . . ” Mt 5,14-16. Nem kell elcsügged
nünk vagy kétségbeesnünk. Sokkal inkább lehetősé
günk van kimerült energiáink újbóli feltöltésére, töltekezésre a fénynél, hogy tudjunk világítani.
2. A szakasz szerkezetéről.

Szorosan összekapcsolódik tehát vízkereszt ünne
pének és a mai vasárnapnak mondanivalója. Ott
Krisztüsra néztünk, mint az igazi világosságra, itt az
ő követéséből fakadó elvárások kerülnek elénk. A
szakaszunkhoz nem tartozó 8. vers döntő fontosságú
ebből a szempontból. Megszólal benne először az indikativusz: világosság vagytok, ez az evangélium,
majd következik az imperativus: éljetek úgy, mint a
világosság fiai, ez pedig a jóhír befogadásából egye
nesen következő életforma. Az utána következő ver
sek: 9-13. ezt az életformát írják le. A 14-17. versek
intést tartalmaznak a tetszhalálba merült keresztyé
neknek, akik nem számolnak a hátralévő idő rövid
ségével. Textusunk határainak kijelölését éppen ezért
egyáltalán nem tartom szerencsésnek, mert hiányzik
az alap, az indikativusz belőle és az intés másik fele
is lemarad. A német prekóparend (PTO II. 1978) Ef
5,8b-14. verseket kezeli egy egységként és jelöli ki a
prédikáció alapjául.
A 9-13. vers tartalma: A sötétség és a világos
ság közti különbség a keresztyén életfolytatásban
kell, hogy jelentkezzék. Érdekes itt a megkülönböz
tetés: a világosságnak gyümölcse van, míg a sötét
ségnek terméketlen cselekedetei. A gyümölcs bibliai
szóhasználatban sohasem jelent teljesítményt, emberi
produktumot, amelynek érdemszerző jellege volna,
hanem az (új) állapotból fakadó következmény. Mt
5,15-20:.... minden jó fa jó gyümölcsöt terem...” Olyan
tulajdonságok ezek, amelyeket a Lélek munkál az
emberben, amelynek azonban jellemzőnek kell lenni
ránk. Ébresztőt kell fújni ott, ahol ez nem magától
értődő vonása a világosság gyermekeinek.
A sötétség terméketlen cselekedei ezzel szemben
emberi tettek, amelyek azonban nem hozzák meg a
kívánt eredményt, nem szereznek üdvösséget, bűnbo
csánatot, békességet, sőt le kell leplezni azokat, mint
szégyenletes dolgokat. Igénk ezzel kimondja, hogy bi
zonyos dolgok összeegyeztethetetlenek a világosságban
való járással. Van tehát keresztyén összeférhetetlen
ség erkölcsi, etikai kérdésekben. Ezért várja el az

apostol a gyülekezettől a felelős keresztyén magatar
tást. 10. vers: „Ítéljétek meg tehát”, az eredeti dokimazzo-szó jelentése: kipróbál, megvizsgál. Ez saját
életünkre vonatkozik. Ismerve a világosság gyümöl
csét az egyik oldalon és szembeállítva ezzel a sötét
ség terméketlen cselekedeit (ezekről szólt az apostol
az 5,3-7. versekben) meg kell vizsgálni, hogy mi ked
ves az Úrnak. Ami nem egyeztethető össze ezzel a
mércével, attól meg kell szabadulni, azt le kell tenni.
Krisztus világosságába kell állítani életvitelünket, ott
kiderül, hogy mi bírja el a fényt és mi bizonyul sö
tétségnek.
3. Ébresztő!

Ezért szól a kiáltás, a keltegetés az alvó gyüleke
zethez: ébredj fel, aki alszol, mert az alvás olyan,
mint a halál, a lelki halál, az alvó ember eltűr olyan
dolgokat, amelyeket éber állapotban megakadályozna,
józan ésszel bűnnek, hazugságnak nyilvánítana. Az
alvás veszélyes állapot, több bibliai példát is lehet
erre hozni, cselekvésképtelen az alvó ember akkor,
amikor eljön a döntő pillanat. Ezért kell kihasználni
az alkalmas időt, áron is megvenni, mert a napok go
noszak. Alvó evangélikus egyház, szendergő gyüleke
zetek, akik sorra elszalasztjuk a lehetőségeket a miszszióra, a Krisztusról való bizonyságtételre szóban és
írásban egyaránt, meg kellene végre hallani már a
Lélek ébresztő kiáltását, amíg nem lesz késő, amíg
az emberek végképp ki nem ábrándulnak a keresztyénség által közvetített reménységből.
„De mindezt valóban tegyétek is, mert tudjátok az
időt, hogy itt van m á r az óra, amikor fel kell ébred
netek az álomból. Hiszen most közelebb van hozzánk
az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk ..
(Róm 13,11)
Brebovszky Éva
VlZKERESZT ÜNNEPE UTÁNI
MÁSODIK VASÁRNAP
Zsid 13,20-21

Mindennapi imádságunkban ezt kérjük: „Legyen
meg a Te akaratod!” Ha meg kellene mondanunk,
hogy mi Isten akarata, a legtöbben alighanem afelé
keresgélnének, hogy ez más, mint a miénk (így ért
jük Jézus szavát is Mt 26,39 és paralelláiban), a Mi
atyánk szava pedig voltaképp belenyugvás Isten —
tisztesség ne essék — kénye-kedve érvényesülésébe.
Így van-e? Aligha.
Isten akarata ugyanis nem ellenünk, hanem értünk
és velünk érvényesül. Örök szövetség, amely e világ
nak előtte megvolt már s mindenestül megvalósul,
látható lesz és mindenki szemében nyilvánvaló a
„végső idők” betöltekor. Megszentelő akarat ez (Zsid
10,5-10), amelynek célja a hívő ember megszentelése
(IThessz 4,3a), s ennek „titka” (Ef l,9kk) mindenek
(mindennek) egybefoglalása a Krisztusban.
Alapigénk egy nemesveretű prédikáció zárórészé
ből való, egy „intő beszéd” búcsúzása. Valójában ez
a két vers két szakasz. Az elsőben az áldás alanyának
(„A békesség Istene. . . ”) jellemzése olvasható egy
jelzői mellékmondatban; a második maga az áldás.
Föl kell figyelni arra, hogy Isten üdvözítő cselekvé
sének hangsúlyosabb vonása a föltámadás, míg a ke
resztény gyakorlatban, főként a kegyességiben, a ke
reszthalál kap fontosabb szerepet. A megfeszíttetés
valóban s valójában része az üdvözítő evangélium
nak, de része s nem maga az egész; ennek föltétele,
kezdete. Magában mégis csak az Ószövetségnek, a
törvénynek tesz eleget. Visszamenőleges hatályú; de
előrevivő a föltámadás (által s ezzel együtt) lesz. Ez
a föltámadás a lényegesebb, amint alapigénkben is ez
a fő örömhír: „kihozta a halottak közül a mi Urun
kat, Jézust. . . ”

Mintha terhes, kellemetlen, szükségtelen volna Is
tennek a bűn, s vele együtt a büntetés. A törvény.
Az ítélet. A halál. Nem kénye-kedve szerint, hanem
kénytelen-kelletlen választja Isten az üdvözítés esz
közéül a kereszthalált. Szemében és szíve szerint az
igazi áldozat a jó cselekvése, a szeretet megélése. A
keresztény életvitel nem lemondás, nem megalkuvás,
nem meghunyászkodás, hanem elenkezőleg: cselekvő
folyamat, folyamatosság. Békesség: nemcsak a hábo
rúság hiánya, hanem termékeny és tevékeny idő; ál
lapot, mondhatnánk, ha a békesség mozdulatlan vol
na. De nem az, hanem épp mozgékony, szüntelenül
cselekszi a jót, vagy legalábbis készen van a jó meg
tételére.
Az Isten akarata, mint a keresztény élet célja, ér
telme és teljessége, nem egy (vagy akár egy-egy) va
lami, hanem maga a teljesség, a tökéletesség. Isten
akarata a minden jó; vagyis valamennyi. Erre ugyan
az embernek nincsen ereje vagy ideje, ez Isten mun
kája az emberben és az életben egyaránt. (Az őske
resztények ezen a vasárnapon az evangéliumokból a
kánai mennyegző történetét olvasták és prédikálták,
amikor Jézus, munkássága kezdetén, a földi, evilági
örömöt növelte s tette teljesebbé.) Az Isten akarata,
hogy Jézus Krisztus által felhőtlenül és makulátlanul
az emberé legyen az élet teljessége, ami így kedves
őelőtte. Mert nem azért jött Isten Fia e világra, hogy
kárhoztassa az embert, hanem hogy üdvözítse.
A pásztor sem azért őrzi, tereli a juhokat, hogy el
veszítse őket, hanem hogy megőrizze, megtartsa. A
pásztorolás is folyamat, nem egyszeri cselekvés. Isten
akaratának cselekvéséhez is türelem kell, állhatatos
ság, meg-nem-hátrálás (Zsid 10,36kk). A szövetség
örök, beteljesedése folyamatos. Föltétele e beteljese
désnek, a keresztény életvitelnek, a máris tartó üd
vösségnek a Jézus Krisztus, aki a belé vetett hit ál
tal jelenvaló az életünkben. S aki halálával és föltá
madásával lehetővé tette, hogy megvalósuljon Isten
akarata, az igazság és az élet.
Imádkozzuk tehát hittel, hálaadással, teljes öröm
mel: Legyen meg a Te akaratod!
Zay László
VlZKERESZT ÜNNEPE UTÁNI
HARMADIK VASÁRNAP
1Jn 3,10-12

Isten szeretete
Az Isten szeretet. Mi másról szólhatna igehirdeté
sünk? Hiszen ez az egész Új testamentum lényege, s
az Ószövetség hasonlóképpen erre alapozódik, még
ha a törvény szigorába rejtetten, azzal övezve is. A
János-levél kétszer is megállapítja: „Az Isten szere
tet”, még ha nem alapigénkben is, hanem kicsit to
vább (1Jn 4,8 és 16). Noha e mai vasárnap kivált
képp Isten szeretetéről vall, textusunk az egymás
iránti, testvéri szeretetről szól 1(0. és 11. vers).
Nemcsak ez teszi felelősségteljesebbé az igehirdető
feladatát, hanem az is, hogy a szeretet az egyik legelkoptatottabb szavunk. Félő, gyakran hiteltelenné is
válik, s már azért sem jó beszélni róla, mert ez min
dig könnyebb, mintsem csöndben cselekedni. Tudjuk:
a szeretet nem kérkedik (lKor 13,4), márpedig gyak
ran éppen ezt tapasztaljuk, álszent módon. Így vető
dik árnyék erre az érzelemre, erényre, jócselekedet
re, magatartásra, életelemre.
Alapigénk talán nem is ebből az irányból közelít.
A kifejezés lehet szubjektív és objektív genitívus
egyaránt, de érthető talán az Isten szerint való szeretetre is. Alapigénknek pedig ez az üzenete, akkor
is, ha az igazság cselekvéséről, Káin esetéről, gonosz
ságról is szó esik, arról, hogy mi különbözteti meg
az Isten gyermekeit az ördög gyermekeitől, s ezek
miről ismerhetők fel. E kettősséggel az alapige nem
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könnyű leckét ad föl a prédikátornak: az ördög em
legetése mindig is gondot okozott, vitákat gerjesztett.
Nemcsak azokban, akik Isten létében kételkednek,
hanem talán elsősorban az istenhívőkben. Fölvilágosult korban, mint a huszadik század, hivalkodó önjelemzése szerint, az ördögöt emlegetni, mintegy „a
falra festeni” nem ajánlatos. Talán nem is szükséges
az igehirdetőnek belebonyolódnia e vitába.
Marad így is vívódni való. Ne úgy szeressük egy
mást, mint Káin, mondja alapigénk, holott nyilván
való: Káin nem szerette Ábelt, hanem meggyilkolta.
Méghozzá e textus meglehetősen nyersen fogalmazza
meg a cselekedetét: lemészárolta, lekaszabolta, mond
hatni. Ami azt illeti, ennek a tettnek a megítélése is
bizonytalanabbá lett az utóbbi időben (már ami a
szélesebb nyilvánosságot illeti, mert vitatéma volt ez
már régóta). Sok évszázadon át Káin mintegy a gyű
lölet, a gyilkosság jelképe lett, e bélyeget hordozta
és hordozza. Megfordította e (jel)képet Sütő András,
aki „Káin és Ábel” című drámájában a zsarnokság
alázatos és talán ártó kiszolgálójának tekinti Ábelt,
Káint pedig a zsarnokság ellen fölkelni kész, igaz
embernek. Fölvetődhet persze a kérdés, hogy ha az
ószövetségi történetet önmagában, s nem politikai
történelmi metaforaként értelmezi az ember, akkor
lehet-e zsarnoknak mondani Istent? Itt térünk viszsza oda, hogy „Isten szeretet”. Lehet-e zsarnoki a
szeretet? Lehet. Az-e Isten szeretete? Mindenesetre
áldozatos szeretet: „Úgy szerette Isten a világot,
hogy egyszülött Fiát adt a. . (Jn 3,16), és Ő előbb
szeretett minket (ÍJn 4,19). S talán azt is mondhatni,
hogy Jézus „a második Ábel”, aki nem a bűnt elkö
vetőn torolta meg a bűnt s nem így kelt „az ártatlan”
védelmére, hanem a bűn eredetével vette föl a har
cot (s ennyiben utalni lehet „az ördög” s a „gonosz”
fölbúj tására, kényszerére). Mint második Ábel, meg
halt ugyan Jézus, de föl is támadott s ezzel első lett
a halál fölött győzők között (ApCsel 26,23).
Az üzenet két része elválaszthatatlan egymástól,
amint a nagy parancsolat is kettős és ez ikrek elvá
laszthatatlanok (Mt 22,37kk). Aki Isten szeretetéről
szól, akár arról, ahogyan Isten szeret bennünket, akár
arról, hogy mi szeressük Öt, valójában arról is val
lást kell tennie, hogy (hogyan) szereti testvérét.
„ . . . ha így szeretett minket az Isten, akkor mi is
tartozunk azzal, hogy szeressük egymást” (1Jn 4,11).
Ez együtt az üzenet, amelyet hallunk, s amelyet to
vábbadunk.
Zay László

VÍZKERESZT ÜNNEPE UTÁNI
UTOLSÓ VASÁRNAP
ApCsel 26,9-20

Alapigénk, mely Pál apostolnak Agrippa király
előtt elmondott beszédéből való, az epifánia ünnep
kör lezárása, de bizonyos értelemben csúcspontja is
lehet. Isten dicsősége megjelent a világban Jézus
Krisztusban. Most eljut a feltámadott Űrról szóló bi
zonyságtétel Agrippa királyhoz és miután Pál a csá
szárhoz fellebbezett, a bizonyságtétel útban van a bi
rodalom fővárosa felé.
Pál apostol ellenségektől körülvéve, vádaskodásuk
kal szemben kénytelen védekezni, de valójában nem
saját személyét védi, hanem ezt az alkalmat is fel
használja arra, hogy bizonyságot tegyen Jézus Krisz
tusról.

Amikor nekünk erről az igéről kell ma a gyülekezetben beszélnünk, két ponton látok nehézséget. Az
első nehézség az, hogy Pál bizonyságtételét egy látómásra építi, mely egy különleges, kivételes helyzetben következett be. Ma kevés embernek lehetnek
ilyen élményei, s ha vannak is, azoknak felfedése
inkább akadály, mint út mások megtéréséhez. Egy
látomásról beszélni ma nem meggyőző, inkább lelki
instabilitásra utal.
A másik nehézséget Pál kiindulópontjában látom: Egykor én is mindent megtettem Jézus
neve ellen, mondja, míg a Jézussal való találkozás meg nem változtatta életemet. Helytelen
valamiféle bűntudatot elvárni a hallgatóktól,
vagy arra a következtetésre jutni, hogy min
denki, aki nem az egyháznak tagja, az Jézus el
lensége, míg csak meg nem tér. Pál egyáltalán nem
ebben az értelemben beszél, amikor a későbbi ver
sekben azt olvassuk, hogy Agrippa királynál feltéte
lezi a hitet (27. vers). Isten dicsőségének jelenlétét
ebben a világban nem korlátozhatjuk az egyházra és
nem köthetjük kizárólag az igehirdetéshez.
Ettől függetlenül természetesen igaz az, hogy a mi
hitünknek és megtérésünknek alapja csak a Jézus
Krisztussal való találkozás lehet. Ezt a találkozást
feltételeznünk kell minden gyülekezeti tagnál, de va
jon megvan-e ennek a találkozásnak az életet formá
ló ereje és hatása? Nem tudjuk a szíveket és veséket
megvizsgálni, mégis feltételezhetjük, hogy sok úgyne
vezett hívőnél megfáradt, szokásokba merevült
vallásosság található.
Nem túlzunk, ha azt mondjuk, hogy a hagyomá
nyos egyházak sokszor akadályt jelentettek emberek
számára, amikor Jézust keresték, de a helyzet ma
sem mondható kielégítőnek. Amikor szekták és ide
gen babonák ilyen könnyen és ilyen nagy mértékben
hódítanak a keresztény Európában, akkor ez elsősor
ban a Krisztust követők életének és példaadásának
számlájára írható. — Talán nem is olyan nehéz el
jutni arra a belátásra, hogy mi is sokat teszünk Jé
zus neve ellen.
Hogy mi másoknak tudjuk az evangéliumot hir
detni, ahhoz arra van szükség, hogy először mi tér
jünk meg. Itt nem szavakban megnyilvánuló meg
térésre gondolok, hanem életvitelben megmutatkozó
irányváltásra. Hitelessé kell életünkkel tenni azt az
életet, melyet Jézus élt és hirdetett. Úgy gondolom,
ma a legfontosabb ezt azon a ponton megmutatni,
ahol a világ vesztébe rohan.
Egyrészt a javakat habzsoló és soha ki nem elégülő
embernek kell megmutatnunk a lemondásból, önmegtartóztasából fakadó erőt, másodszor a magára ha
gyott embert kell észrevennünk, aki elvész és fél a
nagyhangú, mindent ígérgető politikusok viszályko
dása közepette.
Agrippa királynak nem volt szüksége megváltóra.
Fesztusz is jóindulatúan és mosolyogva intette le a
„bolond” Pált, de voltak sokan, akik megértették,
hogy a feltámadott Jézus az Úr! Meg kell tanulnunk
arról bizonyságot tenni, hogy Isten a „senkiken” és
„bolondokon” keresztül mutatja meg dicsőségét eb
ben a világban. Isten őrizze meg egyházát az önelé
gültségtől és dicsekvéstől és adjon erőt a gúnyos mo
solyok és lenézettség elviseléséhez. Ebből a helyzetből
indulhat el a bizonyságtétel a Krisztusban megtalált
élet gazdagságáról.
Szilas Attila
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kezeti szolgálat
lelkészí közélet

Keresztyén felelősség a zsidók iránt
Misszió vagy bizonyságtétel...
(Egy fiatal résztvevő véleménye)

Bár közvetlenül alapvizsga után
álló teológus-hallgató vagyok —
s ilyenkor az ember örömmel
feledne mindent, amiből a vizs
gán be kellett számolnia — még
is úgy éreztem, kaphatok vala
mit ettől a konferenciától. Így
kerültem Gyenesdiásra, ahol nor
vég előadók ismertették tevé
kenységüket a zsidóság körében.
A konferenciának két fő témá
ja volt. Egyik előadónk Torleif
Elgvin Jeruzsálemből, az Üjtestamentum történeti hátteréről
számolt be a tudomány mai ál
lása szerint. Másik előadónk
Gunnar Heitmann, a keresztyé
nek felelősségéről és szerepéről
tartott előadást.
Mindkét előadónk nemcsak sa
ját munkájáról és annak fon
tosságáról számolt be, hanem
előadásaikban bizonyságtételük is
benne volt. Torleif Elgvin Izrael
ben él zsidók és arabok között és
ott minden cselekedete bizony
ságtevés. Gunnar Heitmann járva
a világot, a Szentföldön kívül élő
zsidóknál tesz bizonyságot Urunk
ról, Jézus Krisztusról. Ez munká
juk lényege, mert a misszió a zsi
dók esetében nem követhető,
ugyanis őket alapvetően nem
misszionálni kell, „csak” meg kell
ismertetni velük, hogy a Messiás
már eljött. Ez a „csak” ebben az
esetben hatalmas szó. Először is
azért, mert a zsidó ember, aki a
Messiást várja, nem olyan valakit
vár, mint Jézus. Ez kiderül az
Újtestamentumból is, de abból a
tényből is, hogy ma Izrael két
harmada nem hívő zsidó. Mes
siási váradalmaik ma ott tarta
nak, hogy a Nagy Király eljöve
telekor összegyűjti a Szentföldre
a szétszóródott népet és új kor
szak köszönt be. A tömegével át
települt orosz és más zsidóknak
úgyszólván
semmi kapcsolata
sincs sem a zsinagógával, sem a
templommal.
Számukra
már
nem jelent szinte semmit, hogy
ők a választott nép tagjai. így
többségükben vagy hit nélküli
zsidókkal, vagy politikai messiást
váró csoportokkal kell számol
nunk. Másik probléma az, hogy
a hívő zsidók közül kikerülő

messiási zsidókat pogányoknak
tekintik. Ezzel az identitásuk
kérdőjeleződik meg! Rájuk fog
ják ugyanis, keresztyének vagy
tok, és nem zsidók! A Talmudban találunk olyan imádságot is,
(amely ugyan az I. század vé
gén keletkezett, de érvényes ma
is), amiben megátkozzák a ke
resztyéneket. Ezt kell tehát vál
lalniuk a messiási zsidóknak. A
másik oldalon ott állunk mi ke
resztyének
antiszemitizmusunk
kal, gyakori ellenszenvünkkel és
türelmetlenségünkkel.
Könnyen
elfelejtjük, hogy Izrael ma is Is
ten választott népe. Ezért hely
telen tehát a misszió kifejezés,
helyette inkább a bizonyságtételt
kell használnunk és ezek szerint
élnünk. Mert ha így élünk, érhet
jük el azt, hogy az emberek, így
a zsidók is Krisztus-hívőkké
legyenek. A messiási zsidók
egyébként eljárnak a zsinagógába
— ha megtűrik ott őket. Meg
tartják a zsidó ünnepeket, fiaikat
körülmetélik és élénk kapcsolatot
tartanak a „pogánykeresztyénekkel”, azaz velünk is. Előadónk ki
tért még más fenyegető problé
mákra is, így pl.: az USA-ból
importált karizmatikus mozgal
makra, valamint arra, hogy a po
litikai vezetés nem segíti eiő a
kicsiny keresztyén, illetve mes
siási zsidó gyülekezetek munká
ját, bár vallásszabadság van ma
Izraelben. Erről szólt a nyitó elő
adás október 5-én Gyenesdiáson.
A következőkben előadóink
nemcsak Izrael földjére kalauzol
tak el bennünket, hanem tettünk
egy ugrást visszafelé az időben és
a Jézus korabeli viszonyokat is
merhettük meg még jobban a tu
domány bizonyságtételével.
Az első ilyen előadás Jézus és
a Szombat címet viselte. Meg
kellett állapítani, mi a Szombat
jelentéstartalma. Isten hat nap
alatt teremtette a földet, hetedik
nap megpihent az alkotó mun
kától és megáldotta azt (Gen 2,3).
Ez a Sabbát, és mert ez a nap
ugyanúgy csúcsoontja a Terem
tésnek időben, mint az ember
térben — tesz Isten szentté egy
napot, hogy az Ő teremtményei

harmóniában lehessenek egymás
sal, s együtt dicsőítsék az Alko
tót. Kérdezhetjük: Jézus miért
rúgta föl a Szombatot? Azért,
mert Ő egy az Atyával (Jn 5,1618) és az Atya pedig soha nem
pihen — így még Szombatnapon
sem — és hogy bizonyítsa, e nap
alkalma az emberért van, tehát
az ember nagyobb a Szombatnál!
(Mk 2,23-28). A zsidók „csak”
azért háborogtak, mert nem is
merték föl, hogy Jézus a Messiás,
Jézus maga a „Szombat”, hiszen
Ő hozza a harmóniát Istennel.
A következő előadás témája
szorosan összefüggött az előzőéi
vei. Címe: „Tóra és Krisztus”. A
Tórát (Mózes öt könyve) úgy di
csőítik a zsidók, mint Isten in
karnált jelenlétét e Földön, s a
zsinagógában a legnagyobb tisz
teletadás helyén áll. A zsidók
úgy tartják, hogy a Tóra már
kezdetben is jelen volt, s Isten
ma éppen ebben a „két szentség
ben” (Sabbát és Tóra) van jelen.
Amikor a messiási zsidók János
evangéliumát úgy kezdik olvasni;
hogy a Tóra testté lett — igazuk
van, mert számukra, az Ige
egyenlő a Törvénnyel. Így mutat
rá a Sabbát és a Tóra Jézusra, a
Messiásra.
Szebik Imre püspök mutat
ta be nekünk a magyarországi
zsidóság sorsának alakulását az
államalapítástól kezdve napjain
kig. Előkerültek aktuális kérdé
sek is, melyekre a válasz így
hangzott: „A zsidósággal való
kapcsolatunk mindig visszafogott,
alázatos, de bátor bizonyságtevés
legyen!”
Erre utalt Gunnar Heitmann
későbbi előadása is, melyben kö
zölte velünk, hogy a keresztyé
nek egyik legnagyobb feladata,
hogy a zsidóság megismerje Jézus
Krisztust, a Messiást. Ebben áll
ma a keresztyénség felelőssége.
Az előadások után mindig
élénk párbeszéd alakult ki.
Még egy nagyobb előadásra
került sor, melyben felfigyeltünk
Jézusnak a qumrániakkal, illetve
más szektákkal való viszonyára.
Torleif Elgvin rámutatott „hal
lottátok, hogy megmondatott. . . ”
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dekessége az volt, hogy a diákok
előbb engem vizsgáztattak, azzal
a gyanúval élve, hogy fogós kér
déseikre nem tudok majd meg
felelni. Ám, bárhol nyitották ki
az énekeskönyvet, bemondhattak
bizonyos énekből csak egy sort,
kérve, onnan folytassam, — ezt
meg is tettem. Egyik fiú úgy sze
retett volna megfogni, hogy az
egyik éneknek a 6. versét kér
dezte, én azonban megmondtam,
annak az éneknek csak 5 vers
szaka van. Derűs, vidám hangu
latban indult a verseny. Vagy tí
zen is alaposan felkészülve állták
a versenyt. Végül Párkai István
ifj. Endrcffy Géza
és Móricz Péter győzött.
III. évf. teológus
Nyáron IFJÜSÁGI TÁBORT
rendeztünk Szarvason, a Kőrös
parton. Szép kies helyen, a tör-"
ténelmi Magyarország emlékmű
ve mellett. Sátortábor volt ez. 13
PÁLYÁM e m l é k e z e t e
fiú vett részt rajta. A kellemeset
Visszapillantás egy őszbehajlott papi élet
a hasznossal egybekötve táboroz
félévszázados szolgálati útjára
tunk. Élményeinket később meg
is örökítettem a VETÉS IDEJÉN
(Részletek az indulás éveiből és az utolsó évekből)
c. kiadványomban.
1944. december 24-én már kö
hivatala volt. Igazi nagyüzem. Két
1941. június hó.
rülzárták az orosz csapatok
egyházi lapot is szerkesztettünk:
a fővárost. Megkezdődött az ost
Hétfői napokon esténként a
az Evangélikus Élet című egyház
rom. Reggel hirtelen jött esküvő
budapesti lelkészek a püspöki
társadalmi lapot és a fővárosi
volt a tanácsteremben. Délben
titkárral, az ő kezdeményezésére
evangélikusok Családi lapját. A
szép, napsugaras időben a Kere
baráti összejöveteleket tartottak
szerkesztési munka mindig hét
pesi temetőben temettem. Du. fél
az egyik belvárosi vendéglőben.
főn reggelenként indult. A cikk
4-kor a Rákóczi-úti istentisztele
Hangulatos, csaknem éjfélig tar
írók hozták is friss írásukat.
ten szolgáltam. Nyugtalan képet
tó paláverek voltak ezek. Főleg
Gaudy László, Kemény Péter,
mutatott az utca, de még nem
fiatal lelkészek találkoztak ilyen
Mórocz Sándor és Dezséry László
sejtettük, hogy az oroszok körül
kor egymással. Kötetlenül meg
volt a leghűségesebb tollforgató.
zárják a fővárost. Négy család
beszélték az időszerű egyházi
Délután érkezett Ceglédről Ganál köszöntöttem az ünnepet, de
eseményeket.
Ruttkay-Miklian
rab úr, ő vitte az anyagot a
mindenütt csak kis időt töltöt
Gyula, akit magunk között csak
nyomdába. Szerdán a FÉBÉ-ből
tem. Síri csend az utcákon. Ahol
„Gyula szentatyánknak” szólítot
jött Ferenc testvér a Családi lap
egy-egy elhurcolt családtag hi
tunk, vezette a beszélgetést. Tisz
anyagáért. Hivatalunk alatt hét
ányzik, ott nagyon szomorúan
teletbeli tagként eljárt oda Weltköznap reggeltől késő estig zúg a
ünnepelnek. A karácsonyi istenler Jenő karnagy és jóbarátja,
nyomda.
tiszteletre szaladva jönnek, és
Hőher Vilmos bácsi is. Én június
A Fasori Ifjúsági Luther Már
sietve távoznak az emberek. Erős
16-án először jelentem meg. Kü
ton Körben változatos élet folyt.
detonációk és robbanások hangja
lönös kegy, hogy valaki Pesten
Évenként ünnepélyesen vettük
ijeszt. December 28-án házunk la
kezdheti meg a káplánságot, —
fel a Kör tagjai sorába az éppen
kóinak egy része már leköltözött
mondotta Gyula bátyánk. Az új
akkor konfirmáltakat. Többször
az óvóhelyre. A Temetkezési Vál
donsült fiatalokat eleinte messzi
színielőadást rendeztünk a gim
lalat emberei egyre hozzák a ha
re szokták röpíteni, én azonban
názium dísztermében, összejöve
lotti
bizonyítványokat.
30-án
ekkor már megkaptam a beosz
teleinkre gyakran vendégelőadó
megpróbálok kimenni az Üj köz
tásomat a Fasori lelkészi hivatal
kat hívtunk, csendes napokat
temetőbe. Kerékpárral indulok, de
ba. Két nappal ezután volt a lel
rendeztünk. Sok szép élményt je
csak a Törökőri plébániáig jutok
készavatásunk. Hatan álltunk a
lentő kirándulásaink tették szí
el. Lesodort a légnyomás. Vissza
Deák-téri templom oltára elé.
nessé és vonzóvá a köri életet.
kellett mennem. Dec. 31-én a Ke
Előzőleg püspökünk szúrós tekin
Hafenscher Károly és Fekete Ist
repesi temetőbe Gömöry Jóska
tettel végigmérte a jelölteket.
ván teológus szolgálata is segítet
barátom is elkísért. Az OTI-nál
Alaposan dorgálta azokat, akiknek
te az igehirdetések elmélyítését.
szemünk láttára esett le egy bom
nem volt papi fővegük, vagy a
Évi jelentésünket VETÉS IDEJÉN
ba.
Luther-kabátjukon szétállt a fe
címen nyomtatásban is kiadtuk,
1945. január 2-án én is leköl
hér táblácska. Azt a kifejezést
sőt KESKENY ÚT címen havi la
töztem az óvóhelyre. Onnan az
használta, hogy „úgy áll rajtuk,
pocskát is indítottunk. Ifjúsá
tán csak a közeli Szeretetház ha
gunk szárnypróbálgatásai tették
mint tehénen a gatya”. Raffay
lottainak megáldására merészked
püspök úrnak a szolgálatban Ke
vonzóvá a kis újságot.
mény Lajos esperes és dr. Halász
1943.
év eseményei közül ki tem ki. Amikor beesteledik, süví
tenek a bombák. Félve, jóformán
emelem a kezdeményezésemre in
Kálmán s. lelkész segédkezett. Az
csak négykézláb jutottam haza.
dított énekversenyt. Ezen a szel
alkalmi igehirdetés alapigéje a
19-én hajnalban, mint polgári
lemi vetélkedőn egyaránt vehet
22. zsoltár 23. verse volt: „Hadd
egyén, a szovjet hadsereg fogsá
hirdessem nevedet atyámfiainak,
tek részt fasori gimnáziumi ta
gába estem. Házunkból éjnek
és dicsérjelek téged a gyülekezet
nulók és Ifjúsági Körünk tagjai.
idején tízünket „davajoztak” el.
ben!”
A zsűri Kemény Lajos esperes és
Előbb egy Vilma királynő úti vil
Grünvalszky Károly gimn. val
A lelkészi hivatal egyúttal a
lába kísértek, onnan a Hermina
lástanárból állt. A vetélkedő ér
Budapesti Egyházmegye esperesi
mondások közül néhány az esszénus szektáknak volt címezve (pl.:
„gyűlöld ellenségedet” Mt 5,43 —
amely náluk alapszabály volt).
Mt 12,11-ben a kútba esett állat
példáját hozza Jézus, s ekkor
nemcsak a farizeusokkal, de a
még szigorúbb előírásokat követő
esszénusokkal is vitába száll. —
Egyébként az esszénus-hatás a
korai keresztyénségre tagadhatat
lan. Ilyen hatás például a va
gyonközösség, a gyülekezetveze
tés rendje és az eszkatológikus
reménység is. Mindez csak ha
sonlóság, s nem azonosság.
Végül, megemlítem dr. Hafenscher Károly bibliatanulmá
nyát és dr. Muntag Andor él-
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ménybeszámolóját izraeli útjáról.
Mindkettő bizonyságtétel is volt,
s megerősített hitemben és szán
dékaimban.
A konferencián 30—35 lelkész
testvér volt jelen, idősebbek és
fiatalok egyaránt. Azt hiszem,
nem vagyok egyedül azzal, ha
köszönetet mondok mindenek
előtt Istennek, aki ilyen lehető
séget tárt elénk és a szervezők
nek, akik fontosnak tartják a
lelkészek továbbképzését ilymódon is. Adja Isten, hogy minden
keresőnek legyen ilyen alka
lom az életében, mint nekem ez
a gyenesi volt!

útra kellett mennünk zárt csapat
ban, a rákosszentmihályi tanácsházán, szétszórt iratok közt éj
szakáztunk. Alig virradt, Gödöl
lőre hajtottak. Ott elszedték min
den iratunkat, majd egy „tetűtanyára”, egy állati istállóba he
lyeztek el bennünket. Drótkerí
tés volt a tábor körül. Összeve
rődött, nyugtalan tömegben éj
jel sem tudtunk pihenni. A kö
vetkező állomás a Premontrei
gimnázium volt. Az első éjszakát
egy nyitott padlásrészben, a má
sodikat vizes pincében, a harma
dikat azonban már tűzoltó- és
mentős tisztek szobájában tölt
hettem. Igaz, csak padlón húzód
va meg, de ismerősök között.
Szép szolgálat várt rám a fo
golytáborban. Felekezeti különb
ség nélkül gondozhattam — szo
báról szobára járva — a foglyokat.
Mindenütt igét olvastam, imád
koztunk. Szörnyű látvány volt
reggelenként, amint tragacson
hordták a halottakat, akik vér
hasban pusztultak el. Szegény
Novák Gyuri édesanyja napon
ként kijárt Budapestről, könyörgött az őröknek, engedjenek leg
alább valami élelmiszert bevinni
a fiának. Legkisebb szolgálatu
kért arannyal fizetett. Amikor
pedig megtudta, hogy meghalt a
fia, csak nagy áldozatot hozva
érte el, hogy külön sírba temes
sék. Fogságom éppen negyven
napig tartott. Különböző feleke
zetű lelkészek tízen voltunk ott.
Köztük én a legfiatalabb. Ki is
szemeltek
tábori
lelkésznek.
Február 26-án hagyhattam el a
tábort, mint az előző napon meg
alakult 3. vasútépítő dandár tá
bori lelkésze. Feladatom az lett,
hogy erkölcsi oktatásokat tartsak
a legénységnek és a dandárirodá
ban segítsek is. Máriabesenyőn
ragyogó tavaszi délben, március
1-jén nagy tábori istentiszteletet
tartottam orosz és magyar törzs
tisztek és legénység jelenlétében.
1946-ban a Fasorban új szolgá
lati alkalom várt rám. Óraadó
hitoktató lettem a Vegyi, az Épí
tőipari és a Szövő-Fonó iskolák
ban. Egyik helyen arra is meg
kértek, hogy helyettesként átme
neti időre magyart is tanítsak.
Tanítványaim pestkörnyéki he
lyekről verbuválódtak. Óráimat
általában ebédszünetben, össze
vontan tartottam. A fiatalembersorba lépő fiúkat úgy tekintet
tem, mint akiknek idősebb jóba
rátja kell legyek. Beszélgetve ok
tattam őket. Ilyen nevelési mun
kával elértem azt, hogy több ta
nítványommal életreszóló barát
ság alakult ki. A három iskolából
alkalmanként egésznapos lelkigyakorlatra, csendességre, hiterő
sítésre gyűjtöttem össze a Fasor
ban a növendékeimet. Az igazga
tók készséggel engedték el a fiú

kat. Meghívott lelkészek, pedagó
gusok, orvosok szívesen vállalták,
hogy szolgáljanak köztük. A gyü
lekezeti teremben ebédet is ad
tunk, hogy késő délutánokig
együtt lehessünk. Ennek a lelki
gondozásnak jó hatása volt a ta
nártársakra is. Vértes O. András
pl. egy ízben bükki nyaralásáról
disztichonba szedett verssel ör
vendeztetett meg:
„Pásztor Pál úrnak Budapesten,
Damjanich-utca
egyik házában, száma 28/b.
Üdvözlény, Pali, pásztora sokszáz
ifjú diáknak!
Nem sok idő múltán kötelesség
napjai várnak,
Nagy szomorúan, búsan közeledvén
vége a nyárnak.
Űjhuta falván kelt levelem, szép
borsodi tájon,
Esztendőt nem írok, hogy idő
múlása ne fájjon
ötven esztendei lelkészi szol
gálatom felét, 25 évet, mint be
szolgáló, a Tállya-Abaúj szántói
tárgyülekezet kis falujában, Hernádbüdön végzem. 1967-ben a
helyi lelkész, Gáli Sándor súlyos
beteg lett, engem akkor válasz
tottak esperessé. Sok északma
gyarországi kis eklézsia közt
szinte elbújik ez a hely. Apró te
lepülés Abaújban, Árpádkori mű
emlék református temploma van.
Lakosainak száma még a 300-at
sem éri el, de megtalálható itt
még római- és görögkatolikus
hívő is. Nekünk is van itt egy
kis templomocskánk. 1957-ben,
dombtetőn épült. Fel is tűnik a
házak sorában. S tőle szép kilá
tás van Encs felé, tiszta időben
pedig még fancsali templomunk
tornyát is felfedezhetjük.
Sokáig az Abaújszántói anya
gyülekezet fiókegyháza volt. Míg
nem volt saját objektumuk,
templomszerető híveink csapatos
tul mentek át Szántóra, fagyban,
vízben, sárban is. Hegyen-völ
gyön fárasztó volt azonban az út.
A nem is egészen 80 lélek elhatá
rozta, hogy templomot épít. A
telket maguk ajánlották fel, az
tán sok társadalmi munkával se
gítették az építkezést. Hamar
emelkedett fel tehát a csinos kis
istenháza. Még karzat is létesült.
Miskolcról — buszjáratot is
igénybe véve — aránylag könnyen
kijuthattam itteni melegszívű hí
veim közé. Eleinte ugyan csak
Peréig járt a busz, onnan a Hernád mentén még 2 km-t kellett
gyalog megtenni, de szívesen sé
táltam át. Mindig vendégszere
tettel fogadtak a családok. Buszlai Béla, a gondnok különösen is.
Erős, hithű evangélikus volt, csa
ládjával együtt. Lelkesített, hogy
indulóban több esküvő, helyi
konfirmációi alkalom is volt. Te
metéseken pedig összejött az
egész falu népe. Néha többen vol

tak ott együtt, mint Miskolcon, a
Vasgyárban. S mostmár végig
közlekedik az autóbusz. A hernádbüdi hívek közt a legbenső
ségesebb alkalom az évenkénti,
az egyházi esztendő utolsó vasár
napján tartandó „búcsú”, vagyis
templomszentelési
emlékünnep.
Ilyenkor hozzánk jönnek a refor
mátus testvérek is, azok a fiata
lok pedig, akik időközben el
mentek a faluból városra, külö
nös szeretettel jönnek haza. Nagy
bánatunk, hogy 25 év alatt 34
hittestvért kellett eltemetnünk,
nagyon megfogyatkozott a lét
szám, a templomot is megviselte,
az idő, fiatalok összefogásával
azonban belül teljesen megújult
pár évvel ezelőtt. Különleges dí
sze a Szita István egyházművész
által festett, az oltártérben és két
oldalt látható falfestménysorozat.
Az idetévedő idegen szívesen
szemléli, híveinknek pedig né
mán is prédikál, imádságra is in
dít, egyúttal figyelmeztet az idők
végére:
„Urunk, amikor eljössz ítélni,
aki érettünk megszülettél, meghaltál
és feltámadtál,
ments meg minket,
miként megmentetted
Mózest, Dánielt és Jónást!”
Szépen kiképzett lépcsősor ve
zet fel a templomba. Fieder Ist
ván lelkes, fiatal hittestvérünk,
édesapja emlékét és szolgálatát
kegyeletes érzéssel szem előtt
tartva, erős, cementalapba elhe
lyezett kerítést készített, az aszszonyok új szőnyegeket vásárol
tak s együttesen valósítják meg
azt, hogy minden ékesen és szép
rendben legyen.

*
Jubileumi hálaadó imádság,
lelkészavatás 50. évfordulóján
Kész a szívem, Istenem, hogy
énekeljek és zengedezzek. Magasz
tallak, Uram, mert szereteted az
égig ér, hűséged a magas fellege^
kig (108. Zsolt). Te hívtál el szol
gálatodra, fiatalon választottál a
magad számára, s mindvégig öröm
mel forgolódhattam oltárodnál, osz
togatva az evangélium kenyerét, te
relgetve a nyájat füves legelődre és
csendes vizekhez. A halál árnyéká
nak völgyében járva is megtartot
tál és szabadulást készítettél ne
kem. Sőt áldásul volt a sok kese
rűség is. Köszönöm a kegyelemnek
legnagyobbikát, a papi szolgálat
örömét a fasori, a rákoske
resztúri, a putnoki gyülekezetben,
és mostmár hosszú három évtize
den át itt Diósgyőr-Vasgyárban.
Köszönöm a testi egészséget, a szel
lem frissességet, melyet ez ősz
időig napról-napra megújítottál, a
hűséges, igeszerető és igére vágya
kozó lelkeket; azokat, akik már ha
zamentek a földi gyülekezetből, s
azokat, akik most velem együtt le429

hetnek és örvendezhetnek. Köszö
nöm, hogy nem kellett másodállá
sok után néznem, s szolgálatodban
állva mindig új és új örömöket
éreztettél. Fel-felhangzott és olyan
hangos volt ismételt hívásod, hogy
nem térhettem ki előle. Sajnos,
nem mindig volt egyértelmű az én
igenem. Nem is mernék arra vál
lalkozni, hogy számadást tartsak.
Félelmetes szakadékká mélyülné
nek mulasztásaim, rám dőlnének
gyarlóságom hegyei. Kérlek, m a
radjanak ott, ahol eltemethetem: a
Te irgalmadban,
Uram! Néha
olyan könnyen röppen fel ajkam
ról a „köszönöm”, mint pillangó a
mézet kínáló virágkehelyről. Most
roskadozom a köszönnivalók alatt,
így a hálaadást és a könyörgést
azoknak a szárnyaló bizonyságtevé
seknek a felidézésével viszem eléd,
akik előttem szolgáltak.
„Hogy boldoggá tett minden, ami
szép, és ami rút, nem tett boldog
talanná, — hála legyen! —. Hogy
megtarthattam a hitet és megfut
hattam a kicsik futását és futvafuthatok az Érkező felé, s tán nem
kell a városba mennem a lámpá
somba olajért, — hála legyen! Hogy
tegnap azt mondhattam: úgy le
gyen! és ma is kiálthatom: úgy
legyen! és holnap és holnapután és
azután is akarom énekelni: úgy
legyen! — Hála legyen! Uram, hála
legyen!”
S kérlek: végy el önmagámtól!
„Legyen karom a Te karod, izmom
a Te.izmod, ajkam a Te ajkad, szí
vem a Te szíved. Akaratod moz
gasson engem, szereteted égessen
engem, s a Te szolgálatodban, örök
fogságra fogadj be engem!”
Á m e n .

EPILÓGUS

Arany Jánossal

vallom én is:

„Az életet már megjártam, több
nyire csak gyalog jártam, Gyalog
bizon, legfölebb ha omnibuszon”.
— „Láttam sok kevély fogatot,
Fényes tengelyt, czifra bakot: S
egy a lelkem! Soha meg se iri
gyeltem”.

A koszorús költő vallomását
magamra vonatkoztatom: boldog
voltam akkor is, amikor valóban
az „apostolok lován” jártam az
országot. Később Apámtól elcsent
kerékpárra ülve karikáztam Du
nántúlon. Aztán motorra ültettek
a barátaim. Idővel Trabantot
kaptam, s amikor megálltunk a
Gyöngyös melletti Szőlőskertnél,
ránkszólt valaki, hogy „de jól fut
a szekér!” Végül az ércmadár
magasba röpített. Átszeltem vele
országokat. Legboldogabb akkor
voltam, amikor hazánk sok-sok
gyülekezetében hirdethettem az
igét. Szolgálati Naplóm tanúsága
szerint 435 gyülekezetben fordul
hattam meg. Tudat alatt püspö
kökkel versenyezve. Áldom Is
tent, hogy csavargó hajlamom el
lenére lecövekelhettem Putnokon
is, Miskolcon is. Nem bánkódom
amiatt, hogy sokmindent nem
adott meg nekem az élet. Felcsil
430

lant előttem egy olyan lehetőség,
hogy szülővárosom lelkésze lehet
nék.. Elhessegettem magamtól.
Más-más munkakörben mindig
hűséges munkatársakkal dolgoz
hattam. Fiatalok vettek körül, s
elmondhatom én is: „Ifjú szívek
ben élek”.
Arcok jelennek meg előttem;
Sokukra fátylat vont már a ha
lál. Akik azonban még velem
együtt itt vannak, lelkesítenek és
bátorítanak,
amikor
fáradok.
Vándorutamon a legfőbb törekvé-

sem az volt, hogy jó emberként
szívemnek jó kincséből előhozzam
a jót. Ahogyan Jézus is tanítja az
evangéliumban. A magyar nyelv
és irodalom nagy kalsszikusának,
Vörösmarty Mihálynak soraival
zárom:
„Szólj, gondolj, tégy jót, s min
den szó, gondolat és tett tiszta
tükörként fog visszomosolyogni
rád!”
SOLI DEO GLORIA! Egyedül
Istené a dicsőség!
Pásztor Pál

SZABADSÁG ÉS REND AZ EGYHÁZBAN
Szabadság és rend együtt! Ezt
hallva, nekünk idősebbeknek, ön
kéntelenül eszünkbe jut az el
múlt 40 évben sokszor idézett Jó
zsef Attila verssor: „Jöjj el, sza
badság! Te szülj nekem rendet!”
Mintha a kettő szorosan együtt
járna. Természetes módon követ
kezne egymásból. Úgy érzem,
úgy gondolom ez nincs így. A
szabadság fogalomhoz nagyon
sokszor kapcsolódik a „mindent
szabad elképzelés”. A rendhez
pedig a tiltás.
Nekünk keresztyéneknek a ket
tő feszültségében kell élnünk.
Egyiket sem tolhatjuk félre. Nem
az egyetlen paradoxon ez az éle
tünkben. A Biblia legalapvetőbb
üzenetében is benne feszül a ket
tősség. Nem tudom a magam ere
jéből rendezni a viszonyomat Is
tennel, mégis szüntelen felszólít
az ige: „Térj meg! Változz meg!
Cselekedj jót!”
Ezeket a feszültségeket nem le
het és nem is szabad megkísérel
ni feloldani.
A szabadság és rend kérdésé
ben a magam szerény gondola
tait mondom, de ebben igazodni
szeretnék az egyetlen „hiteles zsi
nórmértékhez”, a Szentíráshoz, és
a Szentléleknek az egyháztörté
netben megmutatkozó vezetésé
hez is.
I. SZABADSÁG ÉS REND
A TANÍTÁSBAN

A tanítás az egyház, és benne
az evangélikus egyház, egyik leg
fontosabb küldetése. Erről szól a
missziói parancs: „Menjetek el te
hát, tegyetek tanítvánnyá minden
n é p e t... tanítva őket” ; (Mt
28,19). Vagy ahogyan Márk evan
géliumában hangzik: „Menjetek
el szerte az egész világba, hirdes
sétek az evangéliumot minden
teremtménynek” (Mk 16,15). A
két ige egymás mellett mutatja,
hogy az egyház tanítása nem
egyszerűen erkölcstan hirdetése,
amit sokan régen és most is vár
nak tőle. A tanításunk Isten meg
váltó szeretetéről, Jézusról szóló

tanúságtétel. Amikor Jézus taní
tani küld, akkor hitébresztésre
küld. Ahogyan a katolikus „Bib
likus teológiai szótár” fogalmaz a
tanítás címszó alatt: „Ennek a
tanításnak legfőbb tárgya az üd
vösség üzenetének hirdetése. Jé
zus, a Messiás és az Isten Fia be
tölti Izráel várakozását; halála és
feltámadása beteljesíti az íráso
kat; meg kell térni, és hinni kell
benne, hogy befogadják a meg
ígért Lelket, és megmeneküljenek
az ítélettől. Ez tehát az elemi katekézis, amely az embereket a
hitre akarja elvezetni... A taní
tás azonos a Szóval, a tanúságté
tellel, az Evangéliummal”.1 En
nek a tanúságtételnek az alapja,
forrása ma is a Szentírás. Volt
idő, amikor a szemtanúk szóbeli
hagyománya hordozta ezt a tanú
ságtételt. Ma azonban csak „sola
scriptura”. Nincs más! Ezért a ta
nítás szabadságának és rendjének
kérdése a Szentíráshoz való vi
szonyulás kérdése.

*

Kétféle szabadságot érzek ve
szélyesnek a Bibliával kapcsolat
ban. Ha megcsonkítom, vagy ha
hozzáteszek.
Megcsonkítani a Szentírást.
Nemcsak azok a szektás írásma
gyarázatok veszélyesek, amelyek
egyes bibliai helyeket kihagynak,
mert nem illik bele a tanításunk
ba (pl. Krisztus visszatérését számítgatók semmibe veszik a Mt
24,36-ot), hanem azok is, amik a
múltszázadi bibliakritika negatív
hatását hordozzák ma is. A bib
liai források kutatása, a kánon
kialakulásának kutatása, nem ve
zethet oda, hogy szétszedjem a
Szentírást. Egyes részeit későbbi
betoldásnak nézve, ne érezzem Is
ten felém szóló üzenetének. Saj
nos sok protestáns teológus úgy
szeretne „naggyá lenni”, újszerűt
mondani, hogy szétszedi a Szent
írást.
Becsületesebbnek, a gyülekeze
ti munkában hasznosabbnak ér
zem azt a katolikus hozzáállást,
amely a hagyományos felfogást

tartja addig érvényesnek, míg
nyomós érvek ezt meg nem , cá
folják. A biblia-kritika eredmé
nyeinek elfogadása után is kije
lenti: „az egyház az Ó- és Újszö
vetség könyveit teljes terjedel
mükben és minden részükkel
szentnek és kánoninak fogadja el,
vagyis
jelenlegi
formájában
mondja ki őket sugalmazottnak”.
„Mindazt, amit a sugalmazott
szerzők, vagyis szentírók állíta
nak, a Szentlélek állításának kell
tartani. Ezért hinnünk kell, hogy
a Szentírás könyvei biztosan, hű
ségesen és tévedés nélkül tanít
ják azt az igazságot, amelyet Is
ten a mi üdvösségünkre le akart
íratni a Szent Iratokban”.2
Mindig zavar, amikor azt hal
lom, hogy keresik Jézus eredeti
mondanivalóját, eredeti szándé
kát az evangéliumokban. Amikor
le akarják választani az aposto
lok által „hozzátett” tanítást. El
sősorban Pál hangsúlyos tanítását
a váltságról, a keresztről, az elve
szett ember Jézus Krisztus által
való megmentetéséről. Mintha Jé
zus szándéka más lett volna,
mint amit később az apostolok
belemagyaráztak.
Tudjuk, hogy Urunk tudott ol
vasni (Lk 4,17), tudott írni (Jn
8,6). Mégsem írta le tanítását.
Feltételezhető, hogy a tanítvá
nyok között is volt írni tudó. (Pl.:
Lévi a vámszedő). Mégsem dik
tálta le mondanivalóját, mint Je
remiás Báruknak, vagy az írástudatlan Mohamed tanítványai
nak. Nyilván az volt az „eredeti
szándéka”, hogy szóbeli hagyo
mányként hagyja tanítványaira
tanítását és életének értelmezé
sét. Sőt, arról beszél, hogy amit
hallanak, látnak, azt a később el
küldött Szentlélek fogja megma
gyarázni, értelmezni (Jn 14,26).
Egyházunk tanításának Jézus
Krisztuson kell nyugodnia, még
pedig azon a Krisztuson, akit az
apostolok értelmeztek, hagytak
ránk a Szentlélek megvilágosítása
után. Nem kell az apostolok ér
telmezését felülbírálni, és vissza
menni Jézus „eredeti” szándéká
hoz.
Az ige bármilyen megcsonkítá
sát az egyházi „rendnek” kellene
megtiltani.
A szabadság másik véglete: a
Szentírás és még valami, valami
több, valami újabb kijelentés.
Ebben a „szabadságban” benne
van a római katolikus dogmafej
lődés is. Erre, szerencsére, elég
immunisak vagyunk, kivéve talán
a taizéiek hatását néhány sze
mélyre.
Nagyobb területen érintik gyü
lekezeteinket a szélsőséges irány
zatú karizmatikus mozgalmak,
hatások. A „sikerkeresztyénség”
meghirdetése, a „szómágia” eről
tetése. (Mondd ki, és meglesz! Ez

az igazi hit!) Ezeknél a rajongó
mozgalmaknál kevés a hit, kevés
a Krisztusban kapott bűnbocsá
nat. Még kell hozzá valami több!
Valami csoda, a „Lélek” közvet
len kinyilatkoztatása, az Ige kont
rollja nélkül!
Nem új kísértés ez az egyház
számára. Már a II. században a
Montanus féle eretnekségben
megjelenik a Szentlélek (a Paraklétosz) külön kijelentése.3
Megjelenik a reformáció korá
ban is a zwickaui rajongók moz
galmában. Erről mondja Luther:
„A Sátán gyötrelmül gyakran
küldött rám rajongókat, akik a
Szentlélekkel kérkedtek”.4
Ha rend van az egyházban,
úgy a tanítás nem mehet egyik
szélsőség felé sem. Nem lehet sem
elvenni az Ige üzenetéből, sem
hozzátenni valami többletet.
Természetesen, az elvétel, vagy
hozzátevés általában nem ilyen
durva formában jelenik meg.
Mindenki a Szentírásra hivatko
zik, csak mindenki másképpen ér
telmezi azt, amit olvas. Azt hi
szem, komolyan kell venni, hogy
a különböző bibliaértelmezések
nem hamisítási szándékkal szü
letnek, hanem meggyőződésből.
Mégis, az evangélikus egyházban
nem fogadható el mindenfajta ér
telmezés. Itt lép be a szabadság
és rend értelmezésébe a hitvallá
sosság. Sajnálatos, hogy kezd ki
kopni a használatból az a megha
tározás, hogy Ágostai Hitvallású
Evangélikusok vagyunk. Nem hi
szem, hogy annak kellene jellem
zőnek lenni egyházunkra, hogy
itt mindenféle értelmezés elfogad
ható! Szükségünk van mai hit
vallásra, olyanra, ami a régi hit
vallási iratainkban megfogalma
zott bibliai felismeréssel azonos.
Csak a konkrét, XVI. századra
vonatkozó utalások avulhatnak
el. (De még azokból is tanulha
tunk korunkra alkalmazást.) A
kegyelemből, hit által való megigazulás, a váltság tanítása nem!
Akik nem tudják ezt a tanítást
elfogadni, vagy többet, vagy ke
vesebbet akarnak tanítani, legye
nek becsületesek, és mondják ki,
hogy nem vagyunk evangéliku
sok és nem kívánunk ebben a kö
zösségben élni. Vagy mondja ki
az egyházi vezetés, hogy „testvér,
ezzel a tanítással nem vagy egy
házunk tagja”. Ha a szabadság
mellett rend is van egyházunk
ban, úgy a másképpen tanításnak
le kellene vonni a konzekvenciáit
következetesen.
Vizsgáljuk-e komolyan például
azt, hogy lelkészeink hogyan
hisznek, milyen tanítást fogadnak
el? Megegyezik-e tanításuk az
evangélikus egyház tanításával.
A lelkésszé avatás, a „lelkészszen
telés” az Akadémia sikeres elvég
zése után megtörténik. A lelkész

vizsgát már a szabályszerűen el
hívott lelkész teszi le! Pedig még
egy jeles végbizonyítvány, vagy
oklevél sem ad képet arról, mi
van a szívben.
Magamról veszem a példát. A
marxista esti egyetemen mindig
jelesre vizsgáztam filozófiából,
pedig nem vallottam a dialekti
kus materializmust. Egy percig
sem ingatott meg Krisztusba ve
tett hitemben. Pedig önként men
tem az egyetemre, nem a vállalat
küldött, mert bosszantott, hogy a
marxisták a dialektikus materia
lizmust komoly tudománynak
tartották és lenézték az én „ba
bonás hitemet”. Nem lettem ate
ista, de arról tapasztalatot szerez
tem, hogy amit tudok, azt még
nem biztos, hogy magam részére
el is fogadom, vagy hiszek ben
ne. Ez, úgy gondolom, vonatkozik
a lelkészi tudásra is.
II. SZABADSÁG ÉS REND
AZ ÉLETBEN
Az etika, vagy erkölcs szabad
ságának és rendjének kérdése
döntő az egyházban. Ez pecsételi
meg tanításunkat! Ma sokan sze
retik túlhangsúlyozni az etikát.
Pedig csak következménye a hit
nek. Egy XVIII. századi göttingai
teológus írja, hogy keresztyén er
kölcsről beszélni bűnbánat, meg
térés, bűnbocsánat nélkül Olyan,
mintha azt mondanánk egy be
tegnek: élj egészségesen, de előbb
nem gyógyítanánk meg a meglé
vő betegségéből.5
Mit „szabad” tenni Jézus köve
tőinek? Mit nem?
Jézus irgalommal, szeretettel,
megértéssel fordul a bűnös em
berhez. De az őt követők elé, a
megigazított, bűnbocsánatot ka
pott ember elé olyan erkölcsi kö
vetelményeket fogalmaz meg a
Hegyi-beszédben, ami mindig pi
rulásra, bűnbánatra készteti a hí
vőket.
Az Újszövetség korában az
apostolok nem hunytak szemet a
gyülekezetekben fellelhető nyilvá
nos bűnök felett. A korinthusi
levelek ennek bizonyságai. Még
a gyülekezet vezetőinek fegyel
mezését is elvárták a közösségek
től (lTim 5,20).
Azt tapasztalom, hogy a bűnö
sök megértése, velük való szere
tetteljes
foglalkozás mellett,
mindjobban terjed a bűnök meg
értése. Az a magatartás, amely
kimondja: „nem tehetünk róla,
ilyen a természetünk! Meg kell
érteni a bűnünket, mert az nem
is bűn, legfeljebb betegség!”
Figyelem a sajtót, mind gyak
rabban propagálja a homoszexuá
lisok elfogadását. Hiszen nem te
hetnek róla. Ilyen a biológiai fel
építésük. A génjeik a hibásak!
Várom, hogy mikor vetődik fel
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az egyházban a dániai gyakorlat
ajánlása. Adjuk össze az azonos
neműeket is! Ne éljenek „vadhá
zasságban”. Miért ne élhetnék ki
szabadon vágyaikat!
Nem az ember a hibás. Isten
teremtett ilyen lehetőséget az
emberben. Milyen régi érv! Ott
van már a teremtéstörténetben:
„Az asszony, akit nekem adtál...”
Miért nem rendes asszonyt te
remtettél Uram!?!
Gondoljuk végig! Csak a szexuá
lis vonalon vannak örökölt tulaj
donságaink? A kleptománia, a
pirománia, a szadizmus nem „be
teges” hajlama az embernek?
Nyugodtan lehetne lopni, gyújto
gatni, kínozni az embert? A hir
telen haragú üsse agyon a mási
kat, hiszen nem tehet róla: ilyen
a természete!
Az egyháznak nem a bűnös
természet megértését kell hirdet
ni, hanem a megváltozás lehető
ségét! Akaratunk, természetünk
megújulásának lehetőségét! Nem
génjeink fognak megváltozni, de
kaphatunk erőt a bűnös test elle
ni harcban. Jézussal megöldököl
hetjük a tagjainkban lévő bűnt.
Ha ezt hirdetjük, éljük, úgy
mondhatjuk is: „Testvér, ezt ne
tedd!” A szabadság és rend kér
déséhez hozzátartozik az egyház
fegyelem kérdése is.
Az ókeresztyén egyházban meg
lepően szigorú büntetések voltak
nyilvános bűnökre. A bűnbánók
sokszor évekig, sőt néha életük
végéig nem vehettek részt az eucharisztiában. Évekig kellett eset
leg a térdeplők között lenni az is
tentiszteleten. Másképpen szólt a
közösségtől való eltiltás, ha ön
ként vallotta be a bűnét, vagy ha
más fedezte fel.6
A kálvini reformáció erősen
hangsúlyozza az egyházfegyelmet.
Az Instituio külön fejezetben be
szél az egyházfegyelem gyakorlá
sáról.7 Nem emlékszem arra,
hogy hitvallási irataink külön
foglalkoznának az egyházfegye
lemmel. Azért Luther ír róla: a
„Német mise és az istentisztelet
rendje” c. művében: „A harma
dik alak pedig, amelynek az
evangéliumi rend igaz természe
tével kellene bírni, nem szüksé
ges, hogy nyilvános helyen min
den nép előtt follyék le, hanem
azoknak, akik komolyan törek
szenek a keresztyénségre, az
evangéliumról szóval és tettel
tesznek tanúságot, kellene névszerint összeiratkozniok, és vala
hol, valamely házban maguk kö
zött összegyülekezniök imára, ol
vasásra, keresztelésre, a szentsé
gek élvezésére, s más egyéb ke
resztyén cselekedetek gyakorlásá
ra. Ezen a renden belül lehetne
mindazokat, akik nem keresztyé
n iig viselkednek, megismerni,
büntetni, javítani, kizárni vagy
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kiközösíteni. . . Szóval, ha meg
volnának az emberek és személyek, akik komolyan törekszenek
a keresztyénségre, a rendeket és
a szabályokat könnyű volna meg
csinálni”.8
Vannak már ilyen emberek, de
ezek nagyrésze elhagyja egyhá
zunkat, éppen azért, mert nem
éreznek benne lehetőséget a ko
moly közösségre, az egyházfegye
lemre.
Amikor a XVII. században fel
vetődik a „világi presbiterek” in
tézményének szükségessége, ép
pen az egyházfegyelem gyakorlá
sában látták ezek egyik fontos
feladatát.9 Gyakorol a presbité
rium, vagy a felügyelő akármi
lyen kis fegyelmezést is a gyüle
kezetben nálunk ma?
Ma is őrzök egy el nem küldött
levelet (gyávaságom és felügyelői
tisztemre való alkalmatlanságom
bizonyítékaként). Erkölcsi állásfoglalás, magatartás kérdésében
kívántam elküldeni, de hagytam
magam lebeszélni lelkész testvé
rektől. „Várjunk! Majd jól elren
deződik!
Nem rendeződött jól el!
A szabadság és rend parado
xonját nem szabad feloldani. Pál
mondja: „Mert ti testvéreim,
szabadságra vagytok elhíva, csak
hogy a szabadság ne legyen al
kalom a testnek a bűnre, hanem
szeretet ben szolgáljatok egymás
nak.” (Gal 5,13).
Szabad vagyok a jóra! De sze
rétéiből szolgaságra adom magam
a másikért.
Szabadság és rend címet kap
tam feladatul, de most visszate-

kintve a leírtakra, úgy érzem,
csak a rendről beszéltem, a sza
badságról nem. Azt hiszem nem
véletlenül. Annyiféle tanítás, vé
lemény, magatartás van egyhá
zunkban, hogy veszélyeztetve lá
tom azt a célt, küldetést, amit
Jézus tűzött elénk: A hitébresz
tést, a megszentelt életben való
járásra buzdítást, az olyan élet
hirdetését, — amelyik nem ön
magát
akarja
megvalósítani,
amint ez ma divatos cél— ha
nem Jézust akarja hordozni a vi
lágban a másik ember javára, üd
vösségére. Ezért a célért jobban
együtt keltene lépnünk, együtt
gondolkodnunk. Talán ezért szo
rongat ma inkább a rend kérdé
se, mint a szabadságé.
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Tanévnyitó istentisztelet
a Soproni Evangélikus Gimnáziumban
Igeirdetés Márk 1,1-3 alapján
Ebben a pusztuló, süllyedő, té
kozló világban okos emberek lét
rehozták az ún. VILÁGÖRÖKSÉ
GET, hogy mentsék, ami még
menthető. Kijelölni, óvni, meg
őrizni értékeinket. Bölcs cseleke
det ez akkor, amikor annyi min
den kárba és veszendőbe megy, s
tűnik el nyomtalanul a történe
lem süllyesztőjében. Mennyi min
dent elpazaroltunk, tönkretet
tünk, megsemmisítettünk, amiről
soha többé nem tudunk elszá
molni !
Hazánkban évtizedek óta or
szágpusztítás, országrombolás, or
szágtékozlás folyik. Elsivatagosodtunk. Már csak oázisaink van
nak. A világörökségen belül sür
gősen létre kellene hozni a MA
GYARÖRÖKSÉGET, hogy ment
sük, ami még menthető. Kijelöl
ni, óvni, megőrizni a magyar ér
tékeket. Nem hiszem, hogy volna
most ennél sürgősebb, fontosabb
és időszerűbb teendőnk. Ne te

gyünk „országosak” a pusztulás
ban!
A helyzet az egyházi berkek
ben sem jobb. Létszámban, hit
ben, erkölcsben erősen megfo
gyatkozott egyházunk. A refor
máció nagy tüze már csak hamu
alatti parázs. A magyarörökségen
belül nagyon gyorsan létre kelte
ne hozni a PROTESTÁNSÖRÖK
SÉGET, hogy mentsük, ami még
menthető. Kijelölni, óvni, meg
őrizni értékeinket! Ne mondjuk
azt, hogy „ha veszett, hát még
több vesszen . . . ” Igaz, hogy na
gyok a veszteségeink, de hála az
Istennek, ezt a gazdag örökséget
nem tehetett teljesen tönkreten
ni. Van még mit számbavennünk
ebből az örökségből!
A protestáns örökséglistán min
den korban előkelő helyen szere
peltek az iskolák. Drága, féltett,
megbecsült kincseink voltak egé
szen a legutolsó időkig. Most,
hogy néhány évtizedes kényszer

szünet után sorba visszakapjuk
ezeket, a régiek lelkesedésével,
felelősségével
és
szeretetével
kell felkarolnunk az iskolákat:
a Fasori Gimnáziumot, a Deák
téri Gimnáziumot, a Nyíregyházi
Gimnáziumot, az Orosházi Gim
náziumot, a Bonyhádi Gimnáziu
mot és végül, de nem utolsó sor
ban a Berzsenyi Dániel Gimná
ziumot, a Líceumot. Nem kétsé
ges, hogy ezek az iskolák máris
a protestánsörökség részei, amely
re nagyon kell vigyáznunk.
1. Az iskola először is az épü
letet jelenti. A kaput, az udvart,
a lépcsőt, a folyosót, a tanterme
ket, egyszóval a szent falakat,
ahol az oktató-nevelő munka fo
lyik. Mint a protestánsörökség ré
szét, a jó gazda gondosságával
kell óvnunk az iskolaépületet.
Örömmel elmondhatjuk, hogy a
féltő gondoskodás eredményekép
pen tavaly kívül, ebben az esz
tendőben pedig belül is megszé
pült. Az idei tanév rendhagyó
módon kezdődik: takarítással.
Ebből a diákok is kiveszik a ré
szüket. Meg kell tanulnotok,
kedves tanuló Ifjúság, nemcsak
elfogadni a készet, a szépet, ha
nem munkálkodnotok is érte. Ta
pasztalatunk, hogy jobban meg
becsülitek azt, aminek létrehozá
sában magatok is fáradoztatok.
Készítsétek az Űrnak útját, te
gyétek egyenessé ösvényeit! Ta
karítsatok! S ami megújult, arra
vigyáznotok is kell. Tartsátok
nyitva szemeteket, figyelmeztes
sétek a rongálókat! Az utcai ka
pun pl. kerékpárral kétféleképpen
lehet bemenni. Vagy az első ke
rékkel nekimegyek az ajtónak és
betolatok, vagy leszállók a kerék
párról és megfogom a kilincset. S
hogy a gyalogosoknak is szóljon
figyelmeztetés: ha mindkét ke
zedben csomag van, akkor nem
lábbal nyílik az ajtó, hanem úgy,
hogy az egyik csomagot leteszszük és megfogjuk a kilincset. Az
„egyenes ösvény” ezekben az ese
tekben a kilincs megfogását je
lenti. Protestáns örökségünk ez
az épület. Szépítsük, fejlesszük,
óvjuk! Tegyük, amit tennünk
kell!
2.
Az iskola másodszor szelle
mi közösség. Tanárok és tanulók
munkaközössége. Ebben a tekin
tetben is gazdag örökséget mond
hatunk magunkénak. A magyar
oktató-nevelő munkának soha
sem kellett szégyenkeznie. Taná
raink és tanulóink a külföldiek
kel összehasonlítva is mindig
megállták a helyüket. A sok de
rék pedagógus és nevelő munká
ja megbecsülendő örökség, amely

hez ezek után is következetesen
ragaszkodunk. Ez magyar örök
ség, hiszen a világi tudományok
lelkiismeretes tanítását és tanu
lását nem az egyház találta föl.
Ez nem protestáns, hanem ma
gyar örökség! Így kell tekinte
nünk minden egyes tantárgyra.
Ma elsősorban azt kell megtaní
tanunk és megtanulnunk, ami
magyar. Lenin élete elhagyható.
A „Lénin ragyilszja tüszjacsa voszemszot”-ot el szabad felejte
nünk. (Ezt nem az orosz nyelvoktatás ellen mondtam!) Berzse
nyit azonban nem szabad elfelej
tenünk. Tudnunk kell róla, hogy
nagy magyar költő volt, s hogy ő
írta a „Közelítő tél” című verset,
amely így kezdődik: „Hervad
már ligetünk s díszei hullanak.
Tarlott bokrai közt sárga levél
zörög. . . ” Készítsétek az Űrnak
útját, tegyétek egyenessé ösvé
nyeit! Kedves Tanár urak és Ta
nárnők! Szeressétek jobban a
rátok bízott tanulókat! Kedves
tanuló Ifjúság! Szeressétek jobban
tanáraitokat és tiszteljétek is őket
a negyedik parancsolat értelmé
ben! Munkájukért pedig becsül
jétek meg őket! Ami a szellemi
örökséget illeti, még egyházi is
kolában is azt kell hangsú
lyoznunk, hogy „magyar” ! Őriz
zük, vigyázzuk, ápoljuk magyar
értékeinket! Tudjuk, amit tud
nunk kell! (S felejtsük el, amit
felejtenünk kell!)

De ebben a templomban egy ke
zemen meg tudom számolni azo
kat, akik nincsenek megkeresz
telve. S mivel meg vagyunk ke
resztelve, a keresztség ürügyén
emlékeztetek mindenkit arra a
Jézus Krisztusra, akinek a nevé
re valamennyien megkereszteltet
tünk. Mi az evangéliumi lelkület
lényege? Az, hogy élek többé
nem én, hanem él bennem a
Krisztus. Az evangélium mindig
ott kezdődik, ahol az én végetér.
Márk elsőként vállalkozott arra,
hogy a Jézus Krisztusról szóló
evangéliumot megírja. Nevét,
más szerzőkkel ellentétben elhall
gatja. Az evangélistát nem az
egyéni dicsőségvágy sarkallja, ha
nem a Krisztus ügye iránt érzett
felelősség
és
elkötelezettség.
Munkálkodom, de nem én, ha
nem az Istennek velem levő ke
gyelme — vallja Pál apostol is.
Ebben az önző világban, ebben
az emberközpontúságot erőltető
egyházban az evangélium szolgái
csendes névtelenek. Anonymusok! Némó kapitányok! Mert az
evangélium mindig az, amit Isten
cselekszik. Nekünk evangéliku
soknak sohasem az volt a fontos,
hogy „evangélikus” ! Nekünk az
evangélium a fontos. Mi nem
magunkat ajánlgatjuk, nem ma
gunkat prédikáljuk. .. Mi a ke
resztre feszített Krisztusra muta
tunk. ő A MI ÖRÖKSÉGÜNK.
Olyan örökség, aki nem véte
tik el tőlünk soha. Embereinket
3.
Végül, mivel ez az iskola ki lehetett telepíteni ebből a vá
egyházi iskola, lelki közösség is.
rosból, épületeinket el lehetett
Évszázadok óta az evangélikusok
venni egyetlen tollvonással, csa
szolgálatában állt, ezért evangé
ládjainkat össze lehetett nyomo
liumi lelkületű intézet. Nemcsak
rítani abortusszal és manipuláló
arról van szó, hogy keresztyén
értékrendet képvisel és tanít, ha
médiák ördögi mesterkedéseivel,
nem ennél többről. Arról ti., hogy
de a Krisztust nem lehet tőlünk
a Jézus Krisztusról szóló evangé
sem elvenni, sem elvitatni! Esze
liumot helyezzük a középpontba!
tekbe juttatom az evangéliumot!
Tudom, hogy erre most sokan
Készítsétek az Úrnak útját, te
fölkapják a fejüket és azt mond
gyétek
egyenessé
ösvényeit!
ják: „Hogyan lehetséges ez?
„Krisztusod jő, a vesszőhöz a sző
Vannak itt más felekezetűek és
lőtő . . . ” Fogadjátok be és sze
vannak nem hívők is. Ne tegyünk
ressétek Öt, ö előbb szeretett
erőszakot a másképpen gondolko
Benneteket. Higyjük, amit hin
dókon!” — Az aggodalmasko
dóknak ezt mondom: Krisztus a
nünk kell!
világörökség része! Krisztus nem
Testvéreim! Óvjuk örökségein
csak protestáns örökség. Krisztus
ket! Ápoljuk ezt a beteg világot,
nemcsak magyar örökség. Ügy
szerette Isten a világot, hogy az
hazát és egyházat! Őrizzük meg
ő egyszülött Fiát adta! Ezért
értékeinket? Hogyan? Valaho
most mindenkinek — különbséggyan így: Tegyük, amit ten
tétel nélkül — eszébe juttatom
nünk kell! Tudjuk, amit tudnunk
az evangéliumot. Azt, hogy Krisz
kell! Higyjük, amit hinnünk kell!
tus meghalt értünk. Mindannyi
Készítsétek az Úrnak útját, te
unkért! Igaz, hogy többféle felegyétek
egyenessé
ösvényeit.
kezethez tartozunk. Igaz, hogy
Ámen.
vannak vallásukat nem gyakor
lók, sőt talán tudatos ateisták is,
Weltler Sándor
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