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Vigyázzatok magatokra és az egész nyájra...

D. SCHOLZ LÁSZLÓ ny. lelkész

KRISZTUSSAL DICSEKSZÜNK!
Igehirdetés a Scholz László -  Urbán Ernő 

Krisztus hatalmában című, 1937-ben megjelent könyvből I Kor 1,26-31 alapján 
(Scholz Lászlót 1933-ben, 60 évvel ezelőtt szentelték lelkésszé.)

Kezdjük az utolsó szavakon. „ Meg van írva: Aki dicsekedik, az 
Úrban dicsekedjék". Számunkra, keresztyén emberek számára tilos 
és lehetetlen minden öndicsekvés. Sem Isten előtt, sem a világ előtt 
nem kérhedhetünk emberi dicsekvéssel; még csak azzal sem, hogy 
vagyunk és keresztyének vagyunk. Minden ilyen dicsekvés néma
ságra van kárhozhatva a mi ajkunkon. De annál hatalmasabban 
kell kiszakadnia a szánkból egy másik dicsekvésnek, annak a 
himmusznak, amit Krisztusról mondunk! Az Úrban, Krisztusban, 
nemcsak dicsekedhetünk, hanem dicsekednünk kell. A keresztyén- 
ség élete nem egyéb, mint egy orkánzúgásnál,is hangosabb, állan
dó, csillapíthatatlan nagy dicsekvés az Úrban. Dicsekvés a 
Krisztussal! Krisztus! -  Krisztus! -  és ismételten csak: Krisztus! -  
ez a mi orchesterünkben az alaphang, az ütem és a minden. Ennek 
kell áthallatszania minden igén, ennek kell túlharsognia minden más 
kiáltást. Ennek a hangnak az ereje, ennek a névnek a nagysága 
méri meg csalhatatlanul egyes emberek és egész korok keresztyén- 
ségét. Ahol tisztán és szüntelenül cseng a dicsekvésnek ez az éne
ke: ott viruló keresztyén életet kereshetünk. Ahol pedig suttogásba 
vész és elhal ez a dal: ott csak korcs, töpörödött, nevére méltaüan 
keresztyén világot találhatunk, ha látszat szerint mégannyira hatal
mas, megbecsült s tekintélyes volna is.

A mi generációnk kétségtelenül többet szól és hall a Krisztusról, 
mint az előttünk járó. Ma már kevesebb szó esik templomainkban, 
újságjainkban, gyűléseinken a Gondviselésről, a nagybetűvel írt 
Életről, a végső okról, a természet szépségéről, őseink hősi vitéz
ségéről, a szeretet, jóság, igazság, hűség és egyéb eszmék általános 
igazságairól, a mindennapi események aktualitásairól és még ki tudja 
miről nem. Ma már, hála Istennek több szó esik Krisztusról és az ő 
keresztjéről És ma már jobban figyelnek és hallgatóznak is az em
berek erre. Hiszen ma már minden kulturális szellemi igényüket jól 
megelégíthetik Isten hajlékán kívül. Belátják lassan, hogy ide a lel
künk táplálékáért kell betérnünk, itt a Krisztussal kell beszélget
nünk és találkoznunk! Róla sohasem lehet eleget beszélni. Róla so- 
hasem  leh e t e leget hallan i. A  m i ke resz tyén  é le tü n k  nem  lehet
egyéb, mint egy szüntelen való Reáfigyelés, Otkérdezés, Rólaszólás, 
dicsekvés Vele: a Krisztussal!

Miért éppen a Krisztus? Ez a legtöbb ember kínzó problémája
ennek hallattára. A Krisztus nevére megkereszteltek ma tömegesen
úgy érzik (és úg y  tu d a to s ítják  is ezt m a g u k b a n ), hogy  ők véletlenül 
szü le ttek  be le  a  v a llásukba , ese tleg esen  csö p p en tek  b e le  a  keresz- 
tyénségbe és nehezükre esik Krisztusban látni az Istent és egyedül 
Krisztusban látni Egy az Isten mondják. Mindenki imádja ő t a 
maga képességei, adottságai, gondolatai szerint s ez az istenhit elég. 
Krisztussal csak megzavarodik ez az egyszerű istenfogalom. Miért 
Krisztus? Miért éppen ő ?  És miért csak ő ?  Nem találkozhatunk 
mi rajta kívül az Istennel? Miért éppen Krisztus?!

Szentigénk kettős feleletet ad.
„Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban". Tőle! Istentől! Ez az 

egyik válasz a miértünkre. Éppen az Isten, akit mi Krisztus nélkül 
akarunk megragadni, éppen Ő hoz bennünket kapcsolatba a Krisz
tussal. Éppen Tőle, az Ő akaratából, az ő  munkájaképpen jutunk 
közelségbe és közösségbe a Krisztussal. Nem véletlen, hogy 
kersztyéneknek neveztetünk. Nem esetlegesség, hogy megkeresztel
tettünk. Nem magától adódott, hogy Krisztussal kell viaskodni a 
hitünknek. Istentől van ez! Ezért lehetetlenség Krisztust elutasítani 
Istenre hivatkozva; azt emlegetve, hogy mi Istent akarjuk, az 
Egyistent, de nem Krisztust. Lehetetlen, mert Krisztushoz éppen az 
élő Isten visz oda Miért akarod szembeállítani Krisztust az Isten

nel és így elejteni ő t, amikor Isten mindenkit elejt, csak a Krisztust 
nem, mert Ő maga cselekszi azt, hogy mi Krisztusról halljunk, ben
ne higgyünk és benne legyünk. Látjátok: ezért éppen a Krisztus!

De megszólal még egy másik válasz is a miértünkre. „Krisztus 
lett nekünk Istentől bölcsességül és igazságul és szentségül és váltságul". 
ő  lett azzá, Krisztus lett azzá, amit nekünk Istennél keresnünk 
kell. Krisztusban adta oda nekünk Isten, amit adhatott és adni akart. 
Mit érünk mi nyomorult, halandó emberek azzal, ha vannak me
rész gondolataink az Istenről és az ő  csodálatos isteni vüágáról, de 
semmi bizonyosságunk nincs afelől, hogy ő  a mi Istenünk és az ő  
birodalma a mi életünk helye is. Krisztusban pedig éppen azt mond
ja el nekünk az Isten, hogy Ő nem akar egymagában, elérhetetlen 
messzeségben, nélkülünk lenni, hanem közel akar jönni hozzánk; 
velünk, nálunk, köztünk akar lenni, a mienk akar lenni; nekünk 
akarja magát adni és viszont egészen a sajátjaivá akar bennünket 
tenni! Krisztusban lesz Isten a mienk és Krisztusban leszünk mi az 
Istené! Ezért gyalázatos istentelenség, hiábavaló perlekedés és el
kerülhetetlen kárhozat számunkra az, ha Krisztust megvetjük, fe
leslegesnek tartjuk és sarokba dobjuk. Ő lett nekünk bölcsessé
günk, igazságunk, szentségünk és váltságunk. ő t  Senki más! Ezért 
lehetetlenség istenhez úgy közelíteni, hogy Krisztusnak nem adjuk 
meg az ő t illető helyet, ami Isten Fiának kijár és nem tartjuk ő t 
annak, amivé Isten tette: Megváltónknak. Lehetetlen, mert Ő az 
élet fejedelme és senki más! Látjátok: ezért éppen a Krisztus!

Igen, éppen a Krisztus: Ő a mi Megváltónk, Istenünk. Mégpedi 
nem mint egy idealizált csodaember, hanem mint a Megfeszített! Á 
„keresztről való beszéd”, a megfeszített Krisztus prédikálása köz
ben támaszt Isten Szentlelke bennünk hitet. A keresztre tekintve 
juthat el az ember ehhez a vallomáshoz: értem történt ez, értem 
tetted ezt Megváltóm, én Uram, én Istenem! Nem azért hangsú
lyozzuk a keresztet, mintha nem akarnánk tovább menni a húsvéti 
diadalhírig. Ellenkezőleg: csak Krisztus feltámadásának tudatában 
és bizonyosságában térünk vissza a kereszthez ilyen világossággal a
szívünkben. H ú sv é t előtt úgy  te tszh e te tt a z  Ő  ha lá la , m in t am it ö n 
magáért szenvedett el. Húsvét után, hogy Isten nem hagyta ő t a 
sírban: most lett igazán világossá, hogy a mi halálunkat szenvedte 
el, hogy értünk állíttatott fel a kereszt! A megfeszített Krisztusról
mondja az Ige: Őlett nekünk bölcsességül igazságul, szentségül és
váltságul. V együk  s o rra  e ze k e t a  súlyos szavakat. H a  K risztussal 
a k a ru n k  d icsekedn i, a k k o r  tu d n u n k  kell, hogy m icsoda O  n ekünk?

Krisztus a mi bölcsességünk! A kereszt lett nekünk bölcsességül. 
Ez a világ persze csak bolondságot és botorságot lát benne kezdet
től fogva. Mindent előbb merne a bölcsesség helyének nevezni, mint 
a Golgotha halmát. Pedig az bölcsességül adatott. És „nekünk" az 
is. Bölcs az írás szerint az az ember, aki belelát a világ titkába, 
belepillant az élet összefüggéseibe, akivel megértette magát az Is
ten, s aki éppen ezért a mindennapok-hozta körülményekben, a 
legnehezebb helyzetekben is gyorsan, határozottan, Isten akaratát 
felismerve és követve tud cselekedni! Aki a keresztre néz s a meg
feszített Krisztus szeméből szemléli a világot, az ilyen bölcsességet 
nyer tulajdonul. Az egyszeriben másképpen látja a világot, mint ál
talában az emberi szem. Rögvest tisztában van ennek a világnak 
elbukottságával, kárhozatbaforduló sorsával, mert a Bűntelent jut
tatta keresztre. Tüstént Isten tekintetével látja e bűnös föld jöven
dőjét, melyre ítélet vár. S mindezért habozás nélkül, teljes erővel 
ellennáll e világ minden csábításának, kísértésének, mint amik Is
ten átka alatt vannak. Ez olyan bölcsesség, ami nem a saját bölcses
ségünk. Ilyen belátás nem fakad az emberi kebelből. Ilyen okos
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ságra nem tanít meg bennünket eviíágba gyökerező életünk. Ez az 
Ő bölcsessége bennünk. Ő a mi bölcsességünk!

És Krisztusa mi igazságunk! A kereszt lett nekünk igazságul. Ez 
a világ persze ügyet sem vet erre az igazságra. Nem látja, hogy 
Isten előtt tele van bűnnel és halálos elpártolással s ezért nem is 
óhajtja magát igazolni Ő előtte. S legkevésbé tartja Krisztus halálát 
igazolásnak, megigazításnak, igazzáfogadásnak. Pedig az igazságul 
adatott. És „nekünk" az is. Igaz ember az írás szerint az, akinek 
normája Isten akarata, aki Isten képét viseli magán eltorzítatlanul, 
aki egész életét Isten tervei szerint valósítja meg, aki minden ízé- 
vel-idegével-gondolatával Istenhez van kötve. Ellentéte az igaz 
embernek az Istentől elidegenült, belőle kiszakadt, akaratával nem 
törődő, tőle elhajlott, a bűn és halál ösvényén kóborló emberélet. 
Ez a gonosz, hamis, nemigaz ember, akinek Isten előtt igazságra, 
megállásra, felmentésre van szüksége. S mindannyiunknak erre van 
szükségünk, mert nincsen közöttünk igaz egyetlenegy sem! Micso
da ujjongó kiáltás ebben a keserű helyzetben a mi kiáltásunk: Krisz
tus a mi igazságunk! ő  volt az az egyetlen igaz, aki Istentől el nem 
szakadt. Isten képét megőrizte magán, teljesen alávetette magát 
Isten akaratának, akiben Isten nem talál semmi kivetni valót. S ha 
az Ő igazsága a mi igazságunk lehet, akkor bennünk sem talál, ak
kor mi is vád alól felmentettek, szabadok és igazak vagyunk min
den gonoszságunk ellenére. Nekünk nincsen saját igazságunk. (5 a 
mi igazságunk!

És Krisztus a mi szentségünk! A kereszt lett nekünk szentségül. 
Ez a világ persze csak csúfolódni tud a szentek életén. Elképzelhe
tetlen a számára: miképen lehet egy ember eszköz a szent Isten 
kezében, amely éppen azért megszentelt hangszer, mert szent Kéz 
játszik rajta. Azt meg egyáltalában nem tudja elgondolni, hogy mi
ért nevezhetők éppen azok szenteknek, akik a megfeszített Krisztus
sal vannak közösségben. Pedig Ő szentségül adatott. És „nekünk” 
ő  valóban megszentelőnk is. Megszentelt, szent élet az írás szerint 
az a pályafutás, amelyben jelen van az Isten: a szent és tökéletes 
Isten. Nem bűntelenek a szentek. Kopotthúrú hegedű vagyunk mi 
mindnyájan. De tökéletes művész újjai csapnak bele a húrjainkba. 
Ez az, ami megkülönböztet bennünket mindazoktól, akiknek éle
tében nincs jelen Isten, mert nem engedik Őt belenyúlni pályafu
tásukba, álmaikba, gyönyöreikbe, szenvedélyeikbe. Isten nélkül pe
dig minden szenny és minden a pusztulás martaléka. S mindenki 
így jár egymagában. Csak akik Krisztussal ismerősek, tehetnek bol
dog vallomást: szentek vagyunk, megszenteltek, ő  a mi szentsé
günk. Élünk többé nem mi, de él bennünk a Krisztus. Nem ma
gunkban vagyunk tiszták, Ő a mi szentségünk!

És végül Krisztus a mi vakságunk! Ez a világ persze ennek még 
csak a gondolatáig sem juthat el  E világ fia nem érzi, hogy fog
ságban éli földi életét, nem tud róla, hogy rabszolgasorsban tengő
dik tulajdonképpen akkor is, amidőn azt véli, hogy kénye-kedve 
szerint, szabadon cselekszik. S ha felvillan is előtte egy másik világ 
sugara és meg-megcsörren is lelkén a bilincs -, abban nem akar 
hinni, hogy a Krisztus vére volna a váltságdíj. Pedig az váltságul 
adatott. Es „nekünk" az is. Megváltott lélek az írás szerint az a 
lélek, akinek adósságát, tengernyi tartozását valaki kifizette és így 

• kiváltatott az adósok börtönéből. Az adósok mi vagyunk, akik nem 
szeretjük Istent teljes szívünkből, teljes erőnkből, teljes odaadással, 
se felebarátunkat, mint önmagunkat - , pedig ezzel tartozunk. Ki
váltónk pedig a Krisztus, aki így szeretett Istent és embert. Az ő 
szeretetének gazdagságából törölt el minden tartozást. Micsoda hal
latlan üdvrivalgás törhet fel belőlünk: szabadok vagyunk, már most 
eltépve az ellenünk szóló írás, már most megkönnyebbedve bűne
ink terhétől s mindehhez a végső váltság nagy reménysége, amikor 
minden korlát, kőfel és béklyó lehull! Nem a mi erőnkből van ez. 
Ő mi váltságunk!

Testvérek! íme, ezért dicsekszünk a Krisztussal! Ezért éppen a 
Krisztus nevétől hangos a keresztyén élet. Őbenne van a mi keresz
tyén életünk súlypontja! ő  a mi bölcsességünk, igazságunk, szent
ségünk és váltságunk. Ő! Csak Ő! Még mindig azt kérdezed: mi
ért cselekedte ezt így Isten? „Hogy ne dicsekedjék Ő előtte egy test 
sem". Meg kell egyszer már tanulnunk, hogy Isten nem tűr meg 
semmiféle emberi dicsekvést. Őelőtte minden dölyfünk ostoba s 
minden nagyotakarásunk eszelősség. Isten azt akarja, hogy mi ő t  
olyannak ismerjük meg és fogadjuk el, amilyen a valóságban: Isten
nek, az élet forrásának, ajándékozó jótevőnek! Nem viselheti el, hogy 
mi neki valamit adni akarjunk. Előtte csak úgy állhatunk meg, mint 
elfogadók, üreskezű, kéregető koldusok! Ezért söpör el egyetlen 
mozdulattal emberi bölcsességet, hatalmat, nemességet, hogy valaki 
azt ne vélje: saját magától jutott valamire. Ezért mutatja meg böl
csességét és hatalmát Krisztus keresztjében, ahol mi csak leverette- 
tést, kudarcot, gyengeséget látunk. Ha ennek ellenére hitre jutunk, 
akkor Tőle van ez, akkor a keresztyén életünk a Krisztus által megy 
végbe. Ha pedig nincs bennünk erős hit és a keresztyén életünk 
gyarló, nyomorogott csupán -, akkor úgylehet nem az a baj, hogy 
nem adtunk még eleget az Istennek, hanem az, hogy nem fogadtunk 
el még eleget tőle. Nem fogadtuk el egymagában a Krisztust!

Mondjunk le mindenről, ami öndicsekvés lehetne. Ő a mi böl
csességünk, Ő a mi igazságunk, Ő a mi szentségünk, Ő a mi vált
ságunk! Krisztus a mi Megváltónk! „Aki dicsekedik, az Úrban dicse
kedjék”. Ez tesz bennünket keresztyénné, hogy mi a Krisztussal 
dicsekszünk!

Jézus a szőlőtő, mi vesszők vagyunk
Elhangzott, a Teológiai Akadémia reggeli áhítatán, 1993. február 

17-én. Alapige: Jn 15,1-6

Teológus Gyülekezet, Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

Nagyapámnak annak idején három helyen is volt szőlője falunk 
határában. Amikor az ötvenes években, a szövetkezetesítés során 
elvették földjeinket, nagyapám betege lett ennek. Legjobban a sző
lőit sajnálta.

Édesapám, aki már nem is a földművelésből élt, hanem ipari 
munkás lett, gyakran mondogatta: „Legalább az egyik szőlőnk meg
volna még, de szívesen dolgozgatnék benne!”

Akkor még nem értettem: „Minek az a szőlő?! Hiszen az egész 
földön nincs még egy olyan növény, ami annyi vesződséggel járna, 
mint a szőlő. Tél közeledtével, a fagy ellen, földdel bétakaiják. Ko
ra tavasszal, márciusban már metszeni, nyitni kell a szőlőt. Ezután, 
egy egész nyáron át kapálni, kötözni, permetezni, a vadhajtásoktól 
tisztítani, a kártevőktől óvni kell. Mivel emberé a munka és Istené 
a dicsőség, a jó gazdának imádkozni sem árt.: Hogy legyen elég 
eső, de azért ne verje el a jég sem; hogy süssön rá az Isten napja, 
mézédessé érlelve gyümölcsét, de azért ne aszalódjon idő előtt ma
zsolává sem az a szőlőszem...

Azóta újra van szőlőnk. Ahogy elnéztem édesapám munkától 
kérges kezét, az örömtől csillogó szemeit, amint a bő termést 
dicsérte -  megértettem: Minden fáradságos munkájáért a bő ter
més, a jó gyümölcs kárpótolja a szőlősgazdát.

A szőlő olyan növény, amelyet kizárólag gyümölcséért művel
nek. Csak a gyümölcséért. Levele, gyökere emberi fogyasztásra al
kalmatlan. A hamar elszáradó szőlővesszőből nem lehet kosarat, 
seprűt vagy más hasznos eszközt készíteni. A kiöregedett szőlőtő
kéből nem lehet bútort faragni, de keresztfát ácsolni sem! Nincs is 
szükség erre! Jézus nem olyan, mint egy közönséges szőlőtő, amely 
ha kiszárad, kivágják és a szőlővesszőkkel együtt elégetik.

Jézus az igazi szőlőtő! Jézus a népmesék valósággá lett életfája, 
akin nem győz a bűn és halál filoxéraként ható pusztítása. Jézus az 
igazi szőlőtő, aki örök élettel táplálja a szőlővesszőket. Ez számunk
ra, szőlővesszők számára, nagy kihívást jelent. Amikor ugyanis el
jön a gazda, hogy gyümölcsöt keressen életünkön -  ha nem talál 
-  nem mondhatjuk: a hiba a szőlőtőben van. Életünk 
gyümölcstelensége esetén a hiba mindig bennünk, terméketlen sző
lővesszőkben van.

Ezen a héten, a reggeli áthitatok azt a kérdést teszik fel ne
künk: „Mit jelent keresztyénként élni a mában? Igénk felelete így 
hangzik: Ma, 1993. február 17-én és életünk minden napján keresz
tyénnek lenni nem jelent mást, mint termő életet élni.

Milyen az életünk? Tőkére kötözött vessző élete? Azaz, buz
gón bizonygatjuk, hogy a hit, mint jó kapocs fűz egybe Krisztussal, 
és talán már csak kötelék ez a hit, nem élő, szerves kapcsolat a 
tővel.

Milyen az életünk? Terméketlen vessző. Felszívja a tőről a hi
tet, a tudományt, a teológiát, a reggeli és esti áhitatok, a különböző 
alkalmak lelkiségét -  de ezt a szolgálatban nem kamatoztatjuk. Hit
hű evangélikusokként valljuk ugyan, hogy hitünk terméketlensége 
már önmagában hitetlenség, mégsem teremjük Krisztushoz tartotó
sunk gyümölcseit.

Milyen az életünk? Gyümölcstermő vessző! Jaj, de milyen ez a 
gyümölcs?! Külsőre kívánatos, csábítja a szemet, belsőre nézve azon
ban, „savanyú ez a szőlő”. Krisztust prédikáljuk, szuplikálunk, 
teológusnapokon, passiókörúton szolgálunk. Külsőleg ezt látják a 
gyülekezetek. De mit látnak és mit mondanak rólunk szüléink, test
véreink, barátaink, szobatársaink, tanáraink, a közvetlen közelünk
ben élők? Talán azt, hogy mi teológusok mást gondolunk, más
hogy beszélünk és cselekszünk, mint amit hirdetünk. Talán azt, hogy 
akik a kívülállókkal oly kedvesek és előzékenyek vagyunk, a köz
vetlen környezetünkben élőknek pokollá tudjuk tenni az életét. 
Hadd ne folytassam a sort... Ezekkel a tetteinkkel tesszük savanyú
vá nemcsak társaink, a magunk gyümölcstermését is.

Milyen az életünk? Gyümölcstermő élet? A szőlősgazda és em
bertársaink örömére szolgáló élet? Bűnbánattal kell megvallanunk, 
még mindig szükségünk van arra, hogy Isten oltó-kése metsze, tisz
títsa meg életünket a vadhajtásoktól. Engedjük hát, hogy dolgoz
zon az a metszőkés, hiszen megmetsz, de nem metsz le. Metszés 
után vérzünk ugyan, de nem vérzünk el. Csak így teremhetünk jó 
gyümölcsöt. Márpedig jó gyümölcsöt kell teremnünk! Mert egyszer 
az, aki a vérét adta értünk a kereszten, Jézus, az igazi szőlőtő, aki 
ezzel a vérrel táplál minket, szőlővesszőket - ,  ez a Jézus eljön a 
szüretre.

A szüret pedig az öröm és vidámság ünnepe, de csak azok
nak, akiknek az életéről van mit leszüretelni.

Éljünk hát termő életet!

Ámen

Németh Mihály 
IV. évf. teol  halig.
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TANULJUK A KRISZTUST!

A hitoktatás és a katechetikai munka ma

A hitoktatás és a katechetikai m unka ma szolgálatunkban központi helyet 
foglal el. Sok új kihívással kell szembenéznünk. Á tk e li gondolni újra egy
házunk tanítói szolgálatának célját, területeit, a tanterveket és anyagokat, 
a pedagógiai, didaktikai, pszichológiai szem pontok helyét és szerepét, a 
hitoktató-képzés tartalmi kérdéseit stb. Ebben segítséget adhatnak külföl
di valláspedagógiai tapasztalatok, diszkussziók eredményei is. Bár az ott 
felvetődött kérdéseket és az azokra adott válaszokat mi egészen más hely
zetünkben nem alkalmazhatjuk egy az egyben, mégis, ha tájékozódunk és 
mi is végiggondoljuk, akkor talán nem kell nekünk is újra végig járni azt 
az utat, am it ők végigjártak. Van m it tanulnunk tőlük. Ehhez a tájékozó
dáshoz akar segítséget adni ennek a cikknek bő kivonatos fordítása. *

Frodftotta: Muntagné Bartucz Judit 

*

Egy idő óta élénk vita folyik arról, hogy mi a vallás
pedagógia „propriuma”, azaz a jelenlegi tfcp.-i feladata. 
Ugyanakkor azt is végig kell gondolni újra, hogy a vallás
pedagógia (VP) összekötő tudomány a teológia és a hu
mántudományok között. Szükséges, hogy tájékozottak le
gyünk a 20. sz. VP-i koncepcióiban.

1. AZ EVANGÉLIKUS OKTATÁS SZAKASZA 
(UNTERWEISUNG)

l.l.G. Bohne evangélium-hirdetés koncepciójának 
(Verkiindigungskonzeption) korai szakasza

G. Bohne BARTH Károly teológiájához kapcsolódva 
a VT (vallástanítás) kérdésében új tájékozódást indított el. 
A következő súlypontok rajzolódtak ki: A VT nem szol
gálja, mint a megelőző ún. „liberális szakaszban” az em
berben levő valamiféle „vallásos a-priori” felébresztését 
és ápolását egy megtervezhető vallásos nevelés értelmé
ben. A VT sokkal inkább Isten igéjének hirdetése. így a 
tanár egy elkötelezett tanú. A tanárnak nem az a felada
ta, hogy vallásos vagy morális tanítással a tanulóra hasson, 
hanem inkább bizonyságtétele által döntés elé állítsa.

1.2. Az igehirdetés koncepciójának egyházi szakasza

M. RANG a VT-t így értelmezte: „egyház az iskolá
ban”. Ennek háromféle jelentése van.

(1) A VT az egyháztól jön. Utólagos keresztelési taní
tás és ezzel az egyházi katehumenátus része.

(2) A VT-nak az egyházba, gyülekezetbe kell vezetnie. 
Arra törekszik, hogy nagykorú egyháztaggá neveljen és 
ezért az egyház nevelői felelősségéhez tartozik.

(3) A vallástanár egyházi hivatalviselő, ő az egyház 
megbízottaként beszél. Ezért egyházi meghatalmazásra
Ívocatio) van szüksége. Ezt a nézetet O. HAMMELS- 
IECK két lényeges vonással egészítette ki:

(1) A VT-t az egyház teljes katechetikai munkájának 
a keretében kell nézni, ami azt jelenti, hogy teljes peda
gógiai megbízatása alapján.

(2) Az egyház katechetikai munkájának van egy 
misszonáló és egy gyülekezeti szakasza. A VT a 
misszionáló szakaszhoz tartozik és ezért szorosan összetar
tozik a gyermekistentisztelettel és a konfirmációi tanítással.

K. FRÖR és H. ANGERMEYER az igehirdetés-kon
cepciónak egy trinitárius megalapozása mellett mindenek
előtt egy erősebb ekleziológiai akcentust adott: A VT a 
gyülekezet életfunkciója. Nevelő tanításnak kell lennie. 
Nem általában egy „vallásos nevelésről” van szó, hanem 
egy a gyülekezet számára való nevelésről.

1.3. H. KITTEL lezáró álláspontja (1947):

Az evangélikus oktatás az egyház életével összefüggés
ben folyik. Az egyházat az iskolában az evangélikus tanár 
saját személyiségében képviseli. Fontos a tanár személye. 
Az ő bizonyságtétele és elkötelezettsége a VT lényeges 
eleme. Döntő, nogy a nevelő keresztyén.

1.4. Az igehirdetés-koncepció problematikus elemei:

Nem volt világos a tanítás és az igehirdetés, a rendel
kezésre álló és rendelkezésre nem átló közti különbség. 
Itt mind teológiai, mind pedagógiai gondolatok megfogal
mazódtak.

Nem volt világos a VT helye. Ez az egyház vagy az 
iskola ugye, vagy az egyház és iskola között „lebeg”?

Nem volt megnyugtató az állami tanárnak, mint egy
házi hivatal viselőjének a szerepe sem.

Megoldatlan volt az aktualizálás és közvetítés problé
mája, valamint a tanulók életvalósága iránti kérdés.

1.5. Az igehirdetés-koncepció lényege

E koncepció következő elemei feladhatatlanok és a vi
tákban újra fontosak:

A vallástannak az evangélium ügye iránt elkötelezett
nek kell lennie. A VT középpontjában a tanár személyes 
meggyőződése áll. Semleges információ nem lehetséges.

Az evangéliumnak olyan helyzetben kell lennie, hogy 
kritikusan hathasson az iskola világában. Nemcsak a tanu
lók kérdéseire és problémáira kell felelnie, azt megerősí
tenie és szentesítenie. A VT. krízis motívumát újra komo
lyan kell venni.

Feladhatatlan a VT egyházhoz való viszonya Nem sza
bad, hogy az egyház csak a tanítás tárgya legyen, hanem 
meg kell maradnia a tanítás alanyának is és közös felelős
séget kell hordoznia. Ugyanakkor az egyház az az élettér, 
amire minden VT vonatkozik.

2. A VALLÁSTANÍTÁS HERMENEUTIKAI 
SZAKASZA

2.1. Az igehirdetés fogalmának „tehermentesítésére” 
való felhívás

Először az ötvenes években támadták az igehirdetés
koncepcióit. Mindenekelőtt pedagógiai oldalról állították, 
hogy ez a koncepció túlzott igényeket támaszt a tanárok
kal szemben. Nem lehet, hogy a VT-t egyedül az egyház 
és annak feladata határozza meg. Hamarosan egy előké
szítő jellegű munkába kezdtek.
* Sturm cikke G. ADAM/R. LACHMANN: Religionspádegogisches Kompendium, 
Vandenhoeck (Ruprecht in Göttingen 1990.) könyvben található.
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2.2. A hermeneutikai elgondolás megalapozása 
M. STALLM ANN-nál 1958-ban

Ő radikális változást kívánt a VP-ban. A VT egyházi 
megalapozása helyébe az iskolai megalapozásnak kell lép
nie. Az iskolának a feladata az, hogy a nagyományba be
vezessen és a keresztyénséggel megismertessen. Ezért kü
lönböztetni kell a magyarázat (Interpretation) és az ige
hirdetés (Predigt) között. Az iskola feladata nem a prédi
káció, hanem a textusnak az elkötelezett magyarázata. A 
VT magyarázó tanítás. A Bibliát a képzettségi szintnek 
megfelelően hozzáférhetővé kell tenni a tanuló számára. 
A tanítási cél a tradíció megértése. A hit nem lehet ta
nítási cél. A tanítás nem tárja ki az ajtót a hit számára. 
A VT-nak és a vallástanárnak nem szükséges, hogy le
gyen egyházi kötődése.

2.3. A hermeneutikai koncepció kialakulása
G. OTTO-nál 1961-ben

G. OTTO megkülönbözteti az egyházi és az iskolai 
tanítást. Az iskolai VT többé nem alapulhat a keresztségen.

A VT feladata a bibliai tradíciónak az interpretációja. 
Az igehirdetés lényegileg ki van zárva. Az nem lehet ta
nítási cél, hanem egyszer-egyszer esemény”.

OTTO fő támadása a tanár egyházi felhatalmazása el
len irányult. A tanár nem egyházi megbízott. A szervezeti 
vocatiót meg kell szüntetni. Az csak az egyháznak egy 
szabad felajánlása lehet. Másrészt megkívánják, hogy a ta
nár elkötelezett magyarázóként működjék. A vallastanár 
semleges magatartását elutasítják.

2.4. A hermeneutikai koncepció problematikája

A hermeneutikai koncepciónak a következő súlyos hi
ányosságai voltak: Problematikus volt az exegetikai és tör
téneti anyagok, tapasztalatok túlsúlya. A VT egyoldalúan 
a múlt tapasztalatain tájékozódott (exegetizmus és 
historizmus vádja). A jelen és a jövő megrövidült.

Nem tisztázták a gyermekek és a fiatalok életvalóságá
nak kérdését. Hogyan lehet komolyan venni elvárásaikat? 
Az aktualizálás és motiváció problémáit alig oldották meg.

2.5. A hermeneutikai koncepció lényeges elemei

Fontos a VT iskolai megalapozásának fordulata. Ez fel- 
adhatatlan. A VT-t ma az iskola felől is meg kell alapozni 
és az iskola is felelős érte.

Ebből következik a modern teológiai és didaktikai ka
tegóriák szükségszerű használata. A Vt megkíván egy tu
dományosan orientált, exegetikai-teológiai munkát a tex
tussal, és az ügyben való elkötelezettséggel a „gondolkodó 
hitre” irányul. Meg kell felelnie az általános iskolai célok
nak (pl. a dialógus és kritikai készségre nevelés). Nincs 
visszaút a VT iskola-pedagógiai nyitása után. A VT-nak 
nem szabad, hogy alacsonyabb legyen a didaktikai nívója, 
mint egyéb iskolai tantárgynak. Mint rendes tantárgyat kell 
komolyan venni.

3. A PROBLÉMA- ÉS HUMÁN-ORIENTÁLTSÁG 
SZAKASZA

3.1. A probléma-orientáltság előzménye és alapja:

A probléma-orientáltság nem teljesen új jelenség a VP- 
ben, hosszú előtörténete van. Gyökerei visszanyúlnak a 
19. sz. moráltanításába, a húszas évek „életismeretébe” 
(Lebenskunde) és mindenek előtt a szakiskolai oktatásba 
(Berufsschulunterricht).

Mindenek előtt 5 olyan tényező volt, amely 1966 óta 
a probléma-orientáltság fordulatához vezetett:

(1) Idegenkedés az egyoldalú tradíció- az anyag-orien
táltságtól (Didaktischer Materialismus -  didaktikai mate
rializmus).

(2) Vita a bibliai textusok jelenre vonatkozásáról és az 
„alkalmazásnak” (Anwendung) szakaszáról.

(3) Kellemetlen érzés a „gyermek tagadása” miatt 
(Verleugnung des Kindes -  W. LOCH), a motiváció prob
lémái és a tanulóknak a VT-val kapcsolatos problémái.

(4) Az ún. „tapasztalati fordulat” (empirische Wen- 
dung) -  K. WEGENAST -  a VP-ben és

(5) a „Curriculum-teoriának” (célok meghatározása a 
tantervben) elfogadása és a tanuló-orientáltság elvének túl
hangsúlyozása.

3.2. A probléma-orientáltság kezdeti szakasza

H. B. KAUFMANN kezdeményezése. Az első döntő 
támadást a bibilai textusok eddigi vitathatatlan primátusa 
ellen a VP-ben H. B. KAUFMANN vezette 1966-ban. 
Az ő alaptétele így hangzott: A bibliának a VT tárgya és 
anyagként való tradicionális középpontba állítása egy ön- 
félreértés (Selbstmissverstandnis) és sem telológiailag, sem 
didaktikailag nem igazolható. KAUFMANN két okát lát
ta ennek a félreértésnek: Az egyik Isten szavának a bib
liával, mint írással való gyakon azonosítása, úgyhogy eb
ből a VT feladata a bibliai textusok magyarázata leit. Ez 
vezetett a VT-ban az egyoldalú philologlzáláshoz. A má
sik ok az, hogy az egyházi gondolkodás hagyta, hogy a 
kérdésfelvetéseit egyoldalúan a hagyományíUberlieferung)
szabja meg. A tradíció-orientáltság KAUFMANN szerint 
a VT krízisének alapvető oka. Mivel a tanulókat egészei: 
más témák és kérdések érdekelték, a bibliai tradíciót ide

;n testnek, gettónak érezték. Ezért a bibliai textusokat 
Bele kellett helyezni a törtélemi világ és az emberi élet
valóság kontextusába, úgy hogy a ma élő emberrel, annak 
világ- és önértelmezésével dialógusba kerüljön.

Egy új didaktikai alaptípus követelményét K. E. 
NIPKOW fogalmazta meg 1968-ban (Kiegészítő kontextus- 
modell -  das komplementare Kontextmoaell). Azt kíván
ta, hogy két didaktikai alaptípusnak: a bibliai-tanításnak
és az un. kontextus-tanításnak ( ,1------
nek lenni a jelenben” kérdésre
mellett kell lennie és egymást ki kell egészítenie. Ilyen 
módon kell elérni a VT-nak egy új teológiai és pedagógiai 
orientációját. A tradicionális típus a súlypontot a gondol
kodó hitre nevelésre teszi, a kontextus típusnak a súly
pontja a mostani felnőttek és fiatalok életproblémái, va- 

................... NIPKOW állított össze
„ a  probléma-orientált

tanítás számára.
A probléma-orientáltság a biblia-orientáltsággal szem

ben -  H. GLOY álláspontja, ö  radikálisan fogalmazta 
meg a probléma-orientáltság elvét. A probléma-orientált
ságnak kell a biblia-orientáltság helyebe lépnie. A mo
dern textusok és anyagok előnyben vannak a bibliai anya
gokhoz képest. A híres tétel így hangzott: Textusok he
lyett témák. A probléma-orientáltság itt egy egyetemes 
érvényű elvvé lett. A VT anyagai témákra és célterületek
re bomlottak fel. A bibliai egységeknek és sorozatoknak 
többé nem volt értelme. Az orientáló tanítási folyamat 
helyébe a témaciklikus tanítás lépett. GLOY legradikáli
sabb követelménye így hangzott: A VT tantárgyának fel
oldása (Auflösung - felbomlása?) és a „vallás tantervele- 
meineK ’ közreműködése a humán-orientálás iskolai 
összfeladatának keretében.

G. OTTO humán-orientáltság koncepciója 1967-től

A probléma-orientáltság teológiai alapját alapvetően az 
ún. antropológiai teológiától kapta G. OTTÓ itt ismét 
döntő lökést adott. OTTO a teológia egyetemes témájá
nak kérdéséből indult ki: „ember az időben és a világban...; 
az emberről van szó és az ő életéről az időben és a vi
lágban”. A VT-nak a feladata ezért az, hogy „az embert 
képessé tegye arra, hogy a mai világban éljen”. Kell, hogy 
a VT-t „az ember és a mai világ” kérdés határozza meg. 
Az Istenről való beszéd szükségszerűen hozzátartozik eh
hez. Az Istenről való beszéd ugyanis számunkra egy olyan 
értelmezés (Interpretament), amelyről nem lehet lemon
dani és amelynek segítségével lehet a világban élő ember
ről valamit is mondani. Ezért a Vt feladata nem az, hogy 
a bibliát és az egyházat, hanem hogy a világot 
„tematizálja”, és azutáh esetről esetre az egyes témákhoz 
mérten kapcsolatba kerül a keresztyén tradícióval és az 
azzal kapcsolatos mai vitákkal.

Végeredmény: A VT középpontjában a vélemények és 
az értékeknek a kérdése (die Sinn- und Wertfrage) áll. 
Ebben a tanításban a feleletek sokféleségének kell szóhoz 
jutnia Ez nem semleges információt jelent. Sokkal inkább 
lehetővé kell tenni, hogy beszélni lehessen az egymástól 
különböző álláspontokról. A VT nyitott értelmi- és tájé
kozódási tantárggyá válik.

3.3. Az általános vallásfogalom elfogadása

A probléma-orientáltsájg új stádiumba jutott a vallásfo
galom elfogadása által. Énhez a következő okok szolgál
tak mértékül: Az igehirdetés-fogalom nem volt többé ele
gendő. A VT dogmátlanítása után egy szélesebb, átfogóbb 
alapon nyugvó legitimációra volt szükség. Ez a „vallás”
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átfogó fogalma alatt megtörtént. A „vallásfogalom” elfo
gadása két fázisban történt:

3.3.1. Az egyéni sajátosságokat figyelembe vevő, 
antropologjai-ontológiai vallásfogalom elfogadása: A VT, 
mint az emberi létről szóló tanítás és mint az önmagára 
találás folyamata.

Katolikus próbálkozás.

A vallásfogalmat először alapvetően H. HALBFAS tet
te gyümölcsözővé a VP szamára. Ebben Halfas P, 
TEXICH és K. RAHNER teológiáján tájékozódott. Ő 
egy fundamentális-antropológiai vallásfogalomból indult ki. 
A vallást úgy definiálta, mint az emberben levő, a mély
ség dimenziója felé való nyitottságot, mint a megra- 
gadottságot attól, ami ránk mindenképpen vonatkozik (was 
uns unbedingt angeht). Ezzel a vallást univerzálisan értet
te. A vallásosság nincs elsősorban az alapított vallásokkal 
összekötve, az sokkal inkább az embernek a 
transcendenshez való viszonyát alapozza meg. A „tanítás 
a vallásban” vagy „VT mindenki számára” nem a teoló
giát, hanem a vallástudományt tekinti az illetékes tudo
mánynak. Mivel a vallást tudatosan mint antropológiai ka
tegóriát fogadták el, így feladata a lét-értelmezése. Az 
egyén identitásának megtalására irányult. A vallásos neve
lő  itt azt jelenti: Az ember megnyílása a legmélyebb lehe
tőségei felé, az önelidegenedés legyőzése, segítség önmaga 
megtalálásában. Ezt a felfogást mindenek előtt W. G. ESSER 
vitte tovább. Kiindulópont számára a lét megkérdőjelezhető
sége és az embernek a transcendens felé való nyitottsága. A 
VT feladata a lét megnyitása a vallás dimenziójában.

Evangélikus próbálkozás

Evangélikus területen a vallásfogalmat, mint egyéni antro
pológiai kategóriát fogadták el. Itt is a vallásnak I TILLICH- 
hez Kapcsolódó funkcionális fogalmát vették át. Ez S. 
VIERZIG által, az ő első fázisában, 1970-73 között történt.

A vallást, mint az embernek alapvető létállapotát 
(Grundbefíndlichkeit) értelmezi (az ember, mint kérdező 
es mint kérdéses lény). A VT feladata, nogy a tanulót 
képessé tegye arra, hogy élethelyzeteivel önállóan és fele
lő en  megbirkózzék. A VT tájékozódási- és életsegítség. 
VIERZIG-nél az emancipáció fogalma, mint centrális né
zőpont került a középpontba. A VT a szabadság lehető
ségét tárja fel. A VT-nak a célja, hogy az emancipáció 
eszményképének kialakításában közreműködjék. A tanu
lónak ónálló feleletre kell eljutnia. Ez a keresztyén tradí
cióval és nem keresztyén anyagokkal való szembesülésben 
történt. A VT globális célja a felnövekvő tanuló önmeg
határozása Részcélok:

1. A vallásos kérdések lehetőségét felismerni.
2. A vallásos elképzeléseket kritikusan elrendezni és 

kérdéseket feltenni.
3. A vallásos világ- és életértelmezésre kész lenni.
3.3.2. A szociológiai, ideológia-kritikai vallásfogalom el

fogadása A VT, mint vallás- és társadalomkritika
Az ontológiai-antropológiai vallásfogalom elfogadása ha

marosan kritikát váltott ki. Egyrészt az a vád hangzott el, 
hogy ez a vallásfogalom csak stabilizál és igenei. A másik 
vád G. OTTO-tól jött 1972-ben. A vallásfogalom nagyon 
kevéssé társadalmi vonatkozású. Ezért azt kívánták, hogy 
térjenek át az individualizáló, stabilizáló vallásfogalomról 
egy társadalomra orientált kritikus vallásfogalomra.

OTTO 1972-es koncepciója a „VT új kézikönyvében”, 
1972-ben fogalmazódott meg. Itt a következő tételeket 
képviselték: A vallást nem szabad csak funkcionálisan ér
telmezni. A vallással kapcsolatos kérdésekkel és a velük 
való foglalkozással elhánthatatlanul kapcsolódik a vallás
kritika feladata. Ezért fontos, hogy ne „lerágott” értelmi- 
és érték-kérdésekkel foglalkozzunk, hanem a vallás he
lyét, hatását, társadalomba való jelentőségét kritikai néző
pontból tárgyaljuk. A valláskritika mindig társadalomkri
tika is, a társadalomkritika mindig valláskntika is.

„Ez a valláskritikai szempont oda vezetett, hogy tartal
milag a vallás megszokott momentumain túl mentek. Min
den olyan értelmezési sémát világnézetet, filozófiát, ideo
lógiát és az ezek által feltételezett magatartási módot bele 
kellett vonni, amelyek magukat ugyan nem vallásként ér
tik, de konkrét szituációkban, ítéletekben és döntésekben 
átveszik a vallás funkcióit”

Ezzel a VT tematikailag szinte határtalanul kibővült. 
A cél a politikai felvilágosítás (S. VIERZIG). Az eman
cipáció fogalma újra középpontba került, természetesen 
most az életproblémák társadalom-kritikai feldolgozásának 
értelmében. A politikai VT-nak a tanuló-orientáció az in
tegráló mozzanata.

S. VIERZIG-nek az ingtegráló emancipáció koncepci
ója 1975-től: Valláspedagógia, mint kritikai elmélet.

„Ideológiakritika és a VT” c. könyvében valláskritikai 
és társadalomkritikai fordulatot hajott végre. A VT ideo
lógia- és társadalomkritika, politikai-egyenjogúvá tevő 
(politisch-emanzipatorischer Unterricht) tanítás. Ennek a 
konceppiónak szellemtörténeti háttere a „politikai teoló
gia (SOLLE, MOLTMANN). Feladata a tagadás (Nega- 
tion), vagyis uralmi viszonyok felfedése, ami lehetetlenné 
teszi a szabadságot és igazságosságot, másik feladata az 
állásfoglalás kialakítása, amit az úi lehetőségek, új társa
dalmi helyzeteknek felvázolását jelenti.

Ennek a tanításnak a célja a tanulót képessé tenni, 
hogy kompetensen (úgy, mint aki ért hozzá) tudjon 
résztvenni a kritikai beszélgetésekben amelyek segítenek 
kialakítani meggyőződésüket a társadalom értelméről és 
normáiról. Hogy ezt elérjék, egy kommunatív didaktikát 
fejlesztettek ki:

Követni az uralomtól való szabadságnak a tanításban 
megmutatkozó alapelveit, a partnerséget, az osztály akti
vitását az önmeghatározáshoz és a nyitott tanítási tervet. 
Részleteiben a következő rész-célokat nevezik meg: Be
szédkompetencia, szakkompetencia, k.pmmunikációs kom
petencia és cselekvés kompetencia. Összekötő elem ma
rad a tanulóra irányultság. Egy ilyen tanításnak a globális 
célja az, hogy jövőképet alkosson. Ez azonban csak a múlt 
tartalmi törekvéseivel való szembesülésben alakítható ki. 
Ezért veszi fel VIERZIG tudatosan a hagyományra ori
entált anyagokat. Kétségtelenül bekövetkezik a hittartal
maknak egy egyoldalú szelekciója és redukciója. Itt máig 
érvényes a kritika: VIERZIG koncepciója egyrészt a VT 
mérhetetlen megnyitását és kiszélesítését jelenti egy ideo
lógiai szupertantárggyá, másrészt a közösségi azaz szocio
lógiai ismeretek tantárgyának válfajává lesz.

3.4. D. STOODT a probléma-orientáltság aspektusá
nak egy speciális kiszélesítését adta, amit a „terápiás” jel
zővel szoktak ellátni.

(1) Kiindulópontja a gyerekeknek és a fiataloknak a 
családban és a modern társadalomban, valamint a vallásos 
területen való beilleszkedési (szocializációs) deficitje.

(2) A VT célja ennek a beilleszkedési deficitnek a fel
dolgozása. Ebbe vonják bele az egyes tanulóknak az élet- 
történetét. A vallásos elidegenedési folyamatokat analizál
ják és terápiásán feldolgozzák. A VT-nak a közösségi te
rápia (Sozialtherapie) által önállósulást elősegítő 
(emancipatoris) életsegítséget kell adnia. A terápia 
STOODT szerint jelenti a megkövesedéseknek 
(Fixierungen) és konfliktusoknak, a társadalmi hierarchi
áknak és a különböző sorompóknak a tudatosulását.

(3) Ez az alapvető beilleszkedési kísérlet megkívánja a 
csoportdinamikus interakció folyamatoknak az átvételét a 
tanításba. A VT-t, mint információt és interakciót értik, 
amelynek feladata segítségül lenni az önmagukrataláláshoz, 
a szolidaritásra és az alternatív gondolkozásra nevelésben.

(4) Ebben a koncepcióban a bibliai textusok, mint bib
liai impulzus fontos szerepet játszanak. Beviszik őket a 
terápiás folyamatba önállósulást elősegítő (emancipatoris) 
tartalmuk szerint (pl. Jézus életgyakorlata) problémameg
oldási lehetőségként. Ezek a konfliktusok feldolgozásában 
segítenek és az infantilis rögzülés tendenciái ellen hatnak.

(5) A terápiás VT STOÖDT-i koncepcióját az egyol
dalú tanítási cél-orientáltság ellenpólusaként kell felfogni. 
Feladhatatlan a kiemelt lelíagondozói impulzus. Probléma 
marad azonban: mennyire lehet a csoportdinamikus terá
piát és a mélypszichológiai folyamatot a VT-ba integrálni 
anélkül, hogy dilettantizmushoz vezessen.

3.5. A konfesszionalizmus és a pluralizmus problémája

A radikális probléma-orientált álláspontból adódott a 
felekezeti problémának egy új látásmódja Mindenekelőtt 
G. OTTO kívánt egy bí-konfesszionális VT-t (evang. + 
rk.). Mindkét felekezetnek együtt felelősnek kellene len
nie érte, mint egy találkozás tantárgyként. Később ez a 
kívánalom kiszélesedett. A VT-nak egy pluralista véle
mény-tantárggyá kell lennie, amelyben a különböző véle
mények egymással beszélő viszonyba kerülnek. Ezért kell 
felekezet felettinek lennie. A VT-nak mindenki számára 
szóló vallástanítássá kellene válnia, ami egy minden val
lást magábafoglaló kötelező tantárgyat jelent. A tanár ebben 
a pluralista szövetségben, mint moderátor szerepel. Nem az 
igazság kérdésének kellene a döntőnek lennie, hanem annak 
a tanítás folyamatában kellene alakulnia Mi és hol van az 
igazság, az csak a tanítás folyamatában mutakozik meg Az 
ellenvélemények is egyenjogúak. A VT vallásismeretté válik.

(Folytatjuk)

125



Evangélikusok a nagyvilágban

Osztyák nyelvrokonaink és a misszió lehetősége
Jelentés az Evangélikus Külmissziói Egyesület részére

Készült: Vértes Edit: Szibériai nyelvrokonaink hitvilága, Budapest, 1990., 
Gébét fü r  die Völker de Sowjetunion -  Johannes Reim er (T E L O S -  
Hánssler Verlag. 1988.) könyvek idegvágó részeinek felhasználásával és 
Schmidt Éva, az M TA  Néprajzi Kutatóintézete professzorával való sze
mélyes beszélgetésem alapján, aki jelenleg is az osztyákok között 
Beljozovóban dolgozik egy osztyák kutatócsoport tagjaként.

*

Kik az osztyákok?

Az osztyákok, vagy csatnik a finnugor nyelv
családhoz tartozó északi nép, nyelvrokonaink az 
Ob és Irtisz vidékéről. A vogulokkal együtt az 
obi-ugor törzshöz tartoznak. A krisztus utáni el
ső században jelentek meg Nyugat-szibériában 
Kelet-oroszország sztyeppéiről. 1581-ig a tatárok 
uralkodtak felettük, életmódjukra is hatással vol
tak. A XVIII. sz.-tól kezdték az oroszok Szibé
riát elfoglalni, ezzel mind keletebbre és északabb
ra kényszerültek rokonaink. Jelenlegi lélekszámú
kat 17-21 ezerre becsülik. Életmódjukat a vadá
szat, halászat és rénszarvastenyésztés határozza 
meg. Az oroszországi népek közül csak ők és a 
vogulok foglalkoznak rénszarvassal ma is.

Térítési próbálkozások (Vallásuk, keresztyénség)

Vallásuk nagyon érdekesen alakult ki. Az 
1700-as évek előtt titokzatos kőszoborról beszél
tek, „aranyasszony”-ként emlegették egy vagy két 
gyermekkel. Nyoma nincs, lehet, hogy sohasem 
létezett -  ma Kaltes-asszony néven tartanak szá
mon egy női istent, aki a szülésben segíti az anyá
kat, de általában nem jellemzőek vallásukra a 
női istenségek. Tudják, hogy egy legfelsőbb lény 
a teremtő, az égi világosság, a szerető jó atya, a 
megközelíthetetlen, de a gyakorlatban, kicsi, egy
szerű, hétköznapi dolgaikban mégis házi, vagy 
helyhez nem kötött istenségeiknek áldoznak. A 
pogányság ideje után 1712-től a bálványok, áldo
zóhelyek a mocsaras, rejtett területekre kerültek; 
bár előfordult, hogy mise után a templom mö
gött állatáldozatot mutattak be nekik. Szent fá
juk a nyirfa, szentnek tartják a hetes számot, az 
állatok közül a medvét tisztelik, mert azt tartják,

hogy tőle származnak. Ezért több medveünnepet 
is ülnek. Mindenesetre vallásuk nemcsak bonyo
lult, hanem más és más a különböző törzseknél. 
(Ismertetésüket a Vértes Edit által írt egyetemi 
tankönyvben részletesen megtalálhatjuk.) 1712-ig 
egy-egy szentéletű szerzetes kísérleteképpen foly
tak térítések, vagy erőszakkal egy-egy fejedelem
ség területén. 1712-ben Nagy Péter cár parancsá
ra a pravdszláv egyház tagjává tették az 
osztyákokat is „papírforma szerint” (yértes 13.
o.) Templomos falvakat alakítottak ki részükre 
körzetenként fatemplommal, pópával. Elkezdő
dött az anyakönyvezés, a keresztelések, de „a ke
resztyénség megértéséhez az osztyák sohasem ju
tottak el” (Vértes 14. o.) Állítólag még Nagy 
Katalin cámő fordíttatta le a Miatyánkot minden 
kis nép nyelvére; 1868-ban a Máté evangéliumát 
is lefordították, de használatba nem került, bár a 
Brit és Külföldi Bibliatársulat kiadványai is említik.

A  pravoszláv vallás hatása a pogányságra

Az 1700-as évek óta azért a pravoszláv hit erő
sen keveredik a pogánysággal. A keresztelés nél
kül megholtak például az ő általuk elképzelt al
világba se kerülhetnek be, bolyonganak a földön. 
A már említett mise utáni állatáldozat is erre 
jellemző. A szentek -  akiket a templomokban 
megismertek -  bekerültek a saját „házi-bálványa
iknak” sorába, különösen szent Miklós népszerű. 
A hiedelemvilágban a vízözön története is isme
rős, az egy atyaistennek fia, vagy fiai vannak, 
akik a földre jöttek. Ünnepeiket a pravoszláv ün
nepekhez igazították -  ugyanakkor áldoznak a 
pogány istenségeknek. Főistenük, Kaltes-asszo- 
nyuk, házi bálványaik ugyanazt a szerepet töltik 
be vallásukban, mint a pravoszlávok Máriája, 
szentjei, ikonjai, az otthonokban felállított ikon
sarkok. Nem várható tehát, hogy az osztyákok 
vagy bármely pogány nép jó pravoszláv legyen. 
Saját szokásaikat feltétlenül beépítik a keleti ke- 
resztyénségbe. Átvették ezenkívül a mohamedá
noktól a „hetedik-menyország” képzetét és tatár 
hatásra a reinkarnáció elvét.
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Emlékeztetni szeretnék a finnek hasonló hely
zetére a keresztyénség felvétele idején: a katoli
cizmus mellett hűségesen megtartották bálványa
ikat, babonás szokásaikat, s nem lettek igaz ke
resztyének. De amikor a reformáció elérte őket, 
az egyszerű és egészen más hitben felismerték az 
igaz Istent és el tudták fogadni Jézus Krisztust.

Életük a Szovjetunióban

A fentiek a szovjet forradalom előtti időkre 
jellemzőek. A szovjet uralom feldúlta a 
pravoszláv templomokat, a hitéletet leállította, a 
pogányság és keresztyénség egyaránt a vádlottak 
padjára került és a nihilizmus vette át az ural
mat. Ráadásul az ötvenes években a nomád élet
mód megszüntetését tűzték ki célul: 5-6 négy
száz-ötszáz fős osztyák települést típusházakkal, 
iskolával, kultúrházzal beépített faluközösségek
be tömörítettek erőszakkal. „De ez az élet szá
mukra élhetetlen, így nem tudnak élni, mert nem 
ez a genetikai program van bennünk. Nem tud
nak együtt élni olyanokkal, akikkel együtt száz- 
százhúsz km távolságra vendéglátási viszonylat
ban álltak.” -  mondja Schmidt Éva.

A taníttatás pozitívnak látszó tendenciája -  
hogy felvételi vizsga nélkül bizonyos százalékban 
fel kellett venni nemzetiségi fiatalokat a szovjet 
egyetemekre -  szintén hamis volt. Mert ez azok
nak a fiataloknak az elvesztését jelentette, és az 
értelmiségi réteg teljes zűrzavarát, hiszen nem
csak ők nem akartak visszamenni a nomád kö
rülmények közé, de legtöbbször nem is lehetett 
nekik. Egészen más tájra, nyelvjárási területre he
lyezték őket. Így az értelmiség elvesztette identi
tását, nemzeti öntudatát, az osztyákság pedig el
veszítette az értelmiséget.

Ezt a zűrzavart tetézte a népkeverés politiká
jának alkalmazása. Százezres nagyságrendben te
lepítettek különböző népeket az osztyák földre, 
Így ukránok, oroszok, tatárok telepedtek az Ob 
és Irtisz környékére is. A 17-21 ezer osztyák most 
több mint egy millió idegen között él! A népes
ség 1,6%-a azon a vidéken, amely az ő hazájuk 
volt évszázadok óta.

Életük ma

A Szovjetunió felbomlása a fent vázolt hely
zetet tovább súlyosbította. Sokan próbálnak sze
rencsét keleten. Schmidt Éva szerint: „Mindenki 
rájuk nyomta a saját kultúráját, ezért minden ide
gennel szemben allergiásak. Nem azt a gesztus
világot, képzelet-világot képviselik, mint ők és tel
jesen összetörték őket.” Például, ha egy osztyák 
gyereknek orosz tanítója van az egyik évben, 
orosznak kell lennie. Ha ukrán tanítót kap a kö
vetkezőkben: ukránnak. Mert hiányzik a saját 
nyelvű értelmiség. A rénszarvas tenyésztést, a vi
szonylag nomád életmódot csak ők folytatják, „a 
civilizált világ” nem az ő világuk.

A régi vallás előbb ébredezik, mint a pravoszláv

keresztyénség. A fordulat után várható lett volna az 
orthodoxia mozgolódása, de nagy a csönd ezen a 
vonalon is -  nyilván olyan kevés a pap, hogy ide 
még nem jutott A nemzeti öntudat képviselői éleszt
getik az ősvallást, de sajnos a nihilizmus, az etikát- 
lanság jellemző leginkább rájuk. „Az osztyákok a 
kihalás szélén vannak, legalábbis lelkileg.” (Schmidt 
Éva.) Ott, ahol senki sem ölte meg régebben ma
gát, most teljesen érthető az öngyilkosság

Schmidt Éva az indián törzsekhez hasonlítja 
az osztyákok helyzetét: „mindenüket elvették, 
akár visszakapnak most valamit, akár nem, 
ellehetetlenítették őket. Kultúrájuk annyira le van 
romolva, hogy az ember ilyen helyzetben nem 
köteles semmiféle normához tartani magát.” A 
fehér ember felelőtlensége, romboló munkája itt 
is látszik, nemcsak Amerikában.

Kezdeményezés a nemzetté váláshoz

Schmidt Éva professzor egy olyan munkakö
zösség tagja, mely a nemzetté válásért dolgozik, 
a nyelv fejlesztése a célja, erőfeszítéseket tesz az 
értelmiség visszatartására, az osztyák hagyomá
nyok erősítésére. Ezért minden idegen kultúrával 
szembenállnak. „Aki nem a rénszarvas mellett 
nevelkedett és nem velük halászott, az ne ma
gyarázzon nekik semmit, akik ma is a rénszarvas 
mellett vannak és az erdőben halásznak. Aki oda 
kimegy, az vagy úgy ismeri az északi életet, ter
mészetet, mint ők, vagy kiközösítik.”

Kezdemények a misszióban

Ez a csoport természetesen elutasít. mindent, 
ami idegen a hit területén is. Egy finnek által 
létrehozott intézmény „Az Ugor népek újjászü
letésének intézete” próbál segíteni a nehéz hely
zetben lévő testvémépen. Megjelentetett 
osztyákul gyerekek részére egy kis könyvet Jé
zusról. Ezt az intézetet már ismerik az osztyákok 
és fel is keresik. De Schmidt Éva véleménye az, 
hogy az írásos anyag valójában nem segít. A Bib
lia nyelvezete teljesen idegen számukra, ő k  soha 
nem voltak „ókori zsidók”, más a gesztusvilá
guk. De nemcsak a Biblia szövegét nem értik, 
„az ötödik osztályos orosz olvasókönyvet sem le
het osztyákra fordítani. Ez olyan objektív aka
dály, amivel az ember nem tud mit kezdeni. A 
komoly dolgoknak nincs meg a terminológiája 
náluk.” -  mondja Schmidt Éva.

A néprajzos, bár Isten-hivő, nem biztat a 
misszionálásra Véleményét az alábbiakban idé
zem: „Az ember nem tudja garantálni, hogy az 
ő lelkűkből mit hoz ki (ti. a misszió), először 
ledarálja egész kultúrájukat, egész lelki világukat 
és utána, ha kijön valami, akkor kijön, ha nem, 
akkor pardon! Az az igazság, hogy ők nem pro
fitáltak azzal, hogy összetörték őket, de utána 
sem biztos, hogy sikerül visszaállítani lelki egyen
súlyukat. Isten egy van, és ahány oldalról nézzük, 
annyi félének látszik. Én például úgy gondolom,

127



senki nem szólhat bele, hogy kinek milyen istene 
van és hogy imádja, mert én nem jártam vele 
végig az ő történelmének útját. Igaz, hogy ugyan
azt a fényt látjuk mindketten, de más irányból. 
Nekem őt az én oldalamról megítélni nagyon ne
héz. Az igaz Istenre van az ítélet bízva.” Az írott 
anyag helyett a keresztyénség „csak egy jelenlé
vő szent emberen keresztül valósulhat meg, egy 
olyan szent életű emberen, aki előtt a részeges- 
kedő, verekedő, öngyilkos-jelölt osztyák srác le
borul és azt mondja: Átadom a telkemet, tégy 
vele, amit akarsz. E nélkül nem megy.”

„Különösen magyaroknak nem tudnám aján
lani ezt a munkát. Á skandinávoknál más a hely
zet. ő k  értenek hozzá, ugyanolyan északi embe
rek. A Közép-Európából valóknak nem lehet be
lenőni ebbe az életstílusba.”

Feladatok, javaslatok

Ez a pesszimista kép ne kedvetlenítsen el ben
nünket. Igaz, könnyebb olyan missziót segíteni, 
ahol már kitaposott utak vannak, mi, akik új kez
det előtt állunk, magunk is nehézségekkel küz
dünk és nem ismerjük még erőinket. De az osz- 
tyákok felé való kapunyitás olyan területet tár 
elénk, mely Juliánus barát óta minden magyar 
vágyálma: keleti rokonainkkal való kapcsolatfel
vétel. De most nyugodtan mondhatjuk már azt 
is: nagyobb a feladat, az osztyák nép megmenté
se a testi-lelki pusztulástól!

Gyakorlatilag a legelső feladat az lehetne, hogy 
megkeressük „Áz ugor népek újjászületésének in
tézetét” és nekik segítünk. Osztyák fiatalok ta
níttatását lehetne vállalni anyagilag, hogy saját 
misszionáriusuk lehessen. Az osztyákokat ismerő 
néprajzos véleményét figyelembe véve, úgy lá
tom, hogy a finn külmisszió nélkül nem sokra 
jutnánk. Ők vállahatnák a kiképzést. Igaz, ők pe
dig a magyarokban, mint oroszul jobban tudók
ban bizakodnak. Nálunk legfeljebb az a négy-öt 
osztyákokkal foglalkozó néprajzos jöhetne csak 
számításba, akik Schmidt Évától tanulnak. De ak
kor előbb Őket kellene misszionálni!

Elgondolkoztató a professzomő azon vélemé
nye, hogy „egy szentéletű ember” talán tudna 
rajtuk segíteni. Személyes példa kell, önfeláldozó 
élet! Jézus a mi szentéletű Emberünk, ő t  kell 
hívni, kérni, hogy segítsen, őt kell megmutatni. 
Neki hatalma van a bálványimádás, babonaság, 
vagy éppen a nihilizmus csődjéből kimenteni azo
kat, alak benne bíznak. Éppen most, amikor min
denki látja az erkölcsi mélyresülyedést, kellene 
hozzáfogni a mentéshez. Ez nemcsak etikai, ha
nem etnikai haszonnal is járna.

A bevezetőben említett német ismertetés az 
alábbi imatárgyakat ajánlja:

-  Ébredjen fel a misziói felelősség az osztyákok 
iránt az otthoni evangéliumi gyülekezetekben.

-  A meglevő evangéliumi iratok tévesztéséért 
és a teljes Újszövetség lefordításáért.

-  Misszionáriusok küldéséért.
-  Az Ural-vidék városaiban tanuló osztyák di

ákok megtéréséért.
Bencze Imréné

NORVÉGIÁBAN VÁLASZTOTTAK 
ELŐSZÖR NŐT EVANGÉLIKUS PÜSPÖKKÉ 

SKANDINÁVIÁBAN

Rosermrie Köhti igazgatónőt nevezték ki a ke- 
let-norvégiai Hamar egyházkerület püspökévé, ő  
Észak-Európa első nőpüspöke és a harmadik 
evangélikus nő-püspök a világon.

Norvégiában az egyházkerületi tanács állítja 
rangsorba a püspökválasztásnál legtöbb szavaza
tot kapókat. Az első három hely egyikére kerü
lők lesznek püspökjelöltek. A szavazáskor min
den választó is három jelöltet nevez még ugyan
így rangsorolva, abban a tudatban, hogy közülük 
-  véleményük szerint -  bármelyik kinevezhető 
püspöknek.

Á rangsorolásnál Rosemarie Köhn a harma
dik helyet kapta. Első helyre Nils Krisúan Lie az 
eddigi püspökhelyettes dómprépost került.

A püspöki kar és az egyház központi tanácsa 
véleményezi a rangsorolást, amely után az a val
lásügyi miniszter elé kerül, aki ennek alapján ja
vaslatot tesz a püspök kinevezésére. A norvég 
király nevezi ki a püspököt.

Az első evangélikus nő-püspök Marié Jepsen, 
akit az elmúlt évben választottak meg Hamburg 
püspökévé.

Kotimaa 1993. febr. 9.

Dr. Uuras Saamivaara

teológiai és bibliaiskolai tanár 1993. februrá 17- 
én töltette be 85. életévét. Neve magyarra fordí
tott művein keresztül nálunk is ismerős: „Hogyan 
kaphatok bűnbocsánatot” -  ,,Az evangélizádó és 
az üdvösség útja”, -  „Komoly beszélgetés a ke- 
resztségről”, „A reformáció öröksége”, stb. 
Életműve nagyobb részét az USA-ban és Fin
nországban fejtette ki.

Csepregi Béla

A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat 
sajtóközleménye

Menekültügyi továbbképző tanfolyamot indított a Ma
gyar Ökumenikus Szeretetszolgálat közösen az Interjustice 
Emberi Jogi Alapítvánnyal.

A  8 héten át, hétvégeken megrendezésre kerülő tanfo
lyamon a menekültügyi és migrációs alapismeretekről tar
tanak neves hazai és nemzetközi szakértők előadásokat A  
tanfolyam résztvevői főként joghallgatók, jelenlegi és leen
dő önkéntesek, valamint a menekültügyben aktívan dolgo
zó szervezetek munkatársat

A költségmentes tanfolyam helyszíne a Magyar 
Ökumenikus Szeretetszolgálat XIII. kerületi szociális köz
pontja (1138 Budapest, Turbina u. 2-4.)

A nagy érdeklődésre való tekintettel a Magyar 
Ökumenikus Szeretetszolgálat várhatóan megismétli a tan
folyamot

Budapest, 1993. február 25.

Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat
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KITEKINTÉS
AZ ÖKUMENÉ VILÁGÁBA

EGYHÁZI VILÁGHÍRADÓ
1993 február

M ár kát é t fél éve annak, hogy rendszeresen m egjelennek 
ezek a  hitek és értékelések a  világ egyházainak mai életéről. Egy 
lapunkban nemrég m egjelent cikk és számos olvasói visszhang 
kapcsán kivételesen most a  „saját ügyünkben’  szólalnak meg 
ezek a  szokott bevezető sorok.

Köszönjük a  sok jó  szót, a  bátorító olvasói visszangot, ami a  
folytatásra Indít. Ugyanakkor azonban helyre kell Igazítanunk azt 
a  vélem ényt, mintha az Egyházi Vllághfradó csak egyetlen  
küföldl egyházi sajtószolgálat (Lutheráns Világszövetség -  Iwt) hí
reinek a  „válogatása’  és egyszerű fordítása lenne.

A Lelkipásztor nemzetközi egyházi sajtótájékoztatója jelenleg 
tizenhat külföldi sajtótudósftó, teológiai folyóirat és egyházi lap  
híranyagának egyidejű feldolgozásával készül. És nem egysze
rűen fordítás, hanem a  legtöbb esetben híranyagok összefogla
lása és értékelése, m égpedig a saját egyházi életünkre való te
kintettel Is. A közölt híranyagok eredetének tisztább látása érde
kében ezután röviden m egjelöljük a  forróst-forrásokat Is (a  rövi
dítések m agyarázatát a  következő számban közöljük.)

Segítse ez az „egyházi világhíradó’ ezután Is az elérhető leg
frissebb tájékozódást az egyházak ökumenikus világ-közössége, 
benne az evangélikus vtlágcsalád m ai, sokszínű életébenI

(A híranyag lezárása: 1993. február 28.)

LUTHERÁNUS
VILÁGSZÖVETSÉG

Január végén tette 
közzé szokásos évi statisz
tikai jelentését a Lutherá
nus Világszövetség az 
evangélikus egyházakról 
a nagyvilágban. Az 1992 
decemberi adatok szerint 
az evangélikus keresztyé
nek száma az északi léi
tekén némileg csökkent, 
a déli kontinenseken vi
szont növekedést mutat 
(ez folytatódó tendencia 
a „harmadik világban”). 
A világon jelenleg 58 mil
lió 300 ezer evangélikus 
él. Ez 400 ezerrel keve
sebb, mint az elózó esz
tendőben. A Lutheránus 
Világszövetség 114 tag
egyházához 54 millió 
400 ezer evangélikus 
tartozik.

A legtöbb evangélikus 
(14 millió 400 ezer) ma 
Németország evangélikus
lutheri tartományi egyhá
zaiban él. A protestánsok 
-  az evangélikusok, az 
uniált protestánsok és a 
kisebb református egyhá
zak -  összes létszáma 
azonban Németországban 
29 millió 374 ezer nívó. 
A Svéd Egyház a második 
legnagyobb evangélikus 

ház a világon, 7 millió 
ezer hívővel. A har

madik az Egyesült Á lla
mok  nagyobbik evangéli
kus egyháza (ELCA), 5 
millió 245 ezer egyháztag
gal.

A sok országhatár-vál
tozás miatt álljanak itt a 
közép kelet-európai és ke
let-európai evangélikus egy
házak legújabb, hivatalos 
adatai: Magyarország 400 
ezer, Szlovákia 329 ezer, 
Lettország 250 ezer, Len
gyelország 80 ezer, Ész
tország 70 ezer, Románia 
56 ezer, Kis-Jugoszlávia

51 ezer, Független Álla
mok Közössége 50 ezer, 
Csehország 48 ezer, Lit
vánia 29 ezer és Szlové
nia 19 ezer evangélikus 
hívővel (Im d/eésepd)

EGYHÁZAK
VILÁGTANÁCSA

Az ismert amerikai 
magazin-folyóirat, a 
„Reader’s Digest” újból 
éles támadást intézett az 
Egyházak Világtanácsa 
ellen. Most azzal vádolja 
az egyházak önkumenikus 
világszervezetét, hogy az 
elmúlt évtizedek során 
nyugat-ellenes, szovjetba- 
rat magatartást tanúsított 
és a „harmadik világban” 
a marxista ideológiát tá
mogatta, fegyveres forra
dalmakat segített anyagi
lag és pogány kultuszokat 
vett a védelmébe. Tíz év 
óta egyébként már ez a 
harmadik ilyen cikk eb
ben a folyóiratban. Ha
sonlít a hírhedt ökumené- 
ellenes amerikai Mc- 
Intyre-szervezet régebbi,

ugyanilyen támadásaira 
az Egyházak Világtanácsa 
ellen.

KonradRaiser, az EVT 
főtitkára, részletes doku
mentáció kíséretében vá
laszolt a bulvár-folyóirat 
„eltorzított, egyoldalú és 
negatív állításaira” Az 
Egyházak Világtanácsa -  
írja Raiser -  a múltban 
is mindig megőrizte füg
getlenségét mind a marx
ista, mind az egyoldalúan 
nyugatbarát irányzatoktól 
és következetesen fárado
zott a pusztító háborúk 
ellen, a szegényekért, a 
nagyobb gazdasági és 
társadalmi igazságossá
gért az egész világon. 
Ezért is érték mindkét 
oldalról kritikák sok 
esetben. -  (WCC/CC és 
epd)

EURÓPAI
EGYHÁZAK

KONFERENCIÁJA

Az Európai Egyházak 
Konferenciájának sajtó
szolgálata arról adott hírt,

hogy januárban Budapes
ten nyolcnapos szeminári
umot tartottak a genfi 
ökumenikus szervezetek, 
az Egyesült Nemzetek 
Menekültügyi Hivatala 
támogatásával Ezen to
vábbképzést adtak a ma-

gyar, lengyel, orosz, cseh 
román menekültügyi 

egyházi szolgálatok mun
katársainak. A résztve
vők magyar menekülttá
borokat is meglátogattak.

VATIKÁN

Nagy feltűnést keltő 
látogatást tett Joseph 
Ratzinger vatikáni bíbo
ros, a Hit Kongregáció el
nöke, a kis Valaens Egy
ház római teológiai főis- 
kolájáa A bíboros, aki
nek legutóbbi nyilatkoza
tai a keresztyén egység
ről, annak szűk köréről, 
visszatetszést keltettek a 
protestáns egyházakban, 
most talán előző nyilatko
zatai ellensúlyozására is a 
„katolikusok és protestán
sok közötti alapvető egyet
értést” hangsúlyozta. Min
den egyháznak együtt 
kell fáradozni -  mondta 
a főiskolán tartott beszé
dében -  a mai világban 
az Isten-tagadás és a ter
jedő székülarizmus ellen 
és a puszta „moralizálás” 
veszedelmével szemben. 
-  (e p d -R e f Fórum)

NÉMETORSZÁG

Két érdekes új hú- ér
kezett a reformáció hazá
jából A Német Protes
táns Egyházszövetség 
(EKD) június elejére két
hetes tanácskozásra hívta 
meg Hannoverbe az Egy
házak Világtanácsa nyolc 
vezetőjét, élén Konrad 
Raiser főtitkárral. A ta
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nácskozás fő témái: Né
metország politikai, gaz
dasági és egyházi újra
egyesülése, valamint a 
jobboldali, idegenellenes 
radikális politikai mozgal
mak

Ugyanilyen érdekes 
hír, hogy a Német Egyesült 
Evangélikus Egyház püs
pöki konferenciája márci
usban Ausztriában ül 
össze és tanácskozási fő
témája ez lesz: „Az egy
ház a mi társadalmunk
ban”. -  (epd)

*

A Gusztáv Adolf Segély- 
szolgálat, amely az euró
pai és latin-amerikai ki
sebbségi evangélikus egy
házak segítéséért végez 
rendkívül nagy szolgála
tot, most újra egyesíti két 
külön központját (Kassel 
és Lipcse) és visszahelye
zi azt Lipcsébe. A  régi 
központ renoválásáig 
azonban a segélyszervezet 
még a nyugatnémet 
Kasselben működik. -  
(epd)

*

A Brit Egyháztanács 
éles kritikát gyakorolt a 
keletnémet protestantiz
mus „tartós es rendszeres 
rágalmazása ellen”. Ve
zetői a Német Protestáns 
Egyházszövetséghez inté
zett levelükben azt írják, 
hogy bár a keletnémet egy
házak sem voltak hiba 
nélküliek, az előző szoci
alista diktatúra alatt még
is az egyetlen hiteles al
ternatívát jelentették és 
ezzel igen nagy szolgála
tot tettek nemcsak né
püknek, hanem az euró
pai ökumenének is. A le
vél elítéli az egyházi múlt 
megengedhetetlen eltorzí
tását es a szenzációhaj
szoló mai német sajtó és 
elektronikus média táma
dásait. -  (edp)

*

A Martin Luther Bund 
(Erlangen) első ízben vá
lasztott magyar elnökségi 
tagot a szervezet fennál
lása óta dr. Reuss András 
teológiai professzor, dé
kán személyében. (Luth. 
Dienst.)

NORVÉGIA

A norvég kormány 
február elején Rosemarie 
Köhn-1 nevezte ki az első 
női püspökké a skandináv 
egyházakban. Ezzel ő a 
harmadik evangélikus püs
pöknő a világon, a német 
Maria Jepsen és az észak- 
amerikai April Ulring 
után. Köhn asszony eddig 
az Oslói Egyetem teoló
giai karán tanított. Lel
késszé 1969-ben szentel
ték. Szülei Németország
ból menekültek át Nor
végiába a II. világháború 
alatt.

A Norvég Egyházta
nács döntött előzőleg ar
ról az öt jelöltről, akik
nek névsorát jelöltekként 
a kormány elé terjesz
tették. Bár Köhn lelkész- 
nő a jelöltek között csak 
a harmadik helyen állt, a 
kormány az ő kinevezése 
mellett döntött. A Luthe
ránus Világszövetség 
Genfben nyilatkozatban 
üdvözölte a döntést, mint 
fontos lépést az egyházi 
életben a nők teljes 
egyenjogúsága felé. -  (iwi 
dJe -  epd)

SVÉDORSZÁG * * *

Huszonegy egyház és 
egyházi közösség részvé
telével megalakult Své
dországban a Keresztyén 
Tanács. Elnökévé Werk- 
ström evangélikus érseket 
választották meg. Tagja a 
Keresztyén Tanácsnak a 
kisebbségi svéd római ka
tolikus egyház is. Egyelő
re még távolmaradtak a 
pünkösdisták, az ortodox 
egyházak egy része és az 
egyik baptista egyház- 
szervezet. -  (Ref. Fórum)

*

A Svéd Egyház veze
tősége változtatásokat kí
ván az egyház és az állam 
viszonyában. A Svéd 
Egyház 1527 óta a lutheri 
reformáció követője, és 
ekkor lett államegyházzá 
is. A  püspöki konferencia 
egy új egyházalkotmány
tervezetet készített. Eb
ben a javaslatban meg
maradna a szoros kapcso
lat az állami törvényho
zással és a kötelező egy
házi adó rendszere is. 
Ugyanakkor az eddigi

„államegyház” helyett 
„nyitott népegyházzá” kí
ván átalakulni, vala
mennyi többi egyház tel
jes szabadságának elisme
résével. Jelenleg a svéd 
lakosság kilencven száza
léka az envagélikus ál
lamegyház tagja.

A svéd kormány most 
megvizsgálja az új egyhá
zi törvénytervezetet és 
törvényjavaslatot készít, 
amely a jövő évi válasz
tások után kerül maid 
döntésre a parlament elé. 
-  (Iwi d)

CSEH
KÖZTÁRSASÁG

Az elvett egyházi ja
vak visszaadása, valamint 
az állam és egyház viszo
nya heves viták tárgya az 
új köztársaságban is.

A z államosított egyházi 
javak visszaadása -  ami 
elsősorban a jelentős tu
lajdonnal rendelkezett ró
mai katolikus egyházat 
érinti közelről -  csak ezu
tán kerül majd a cseh 
partement elé. A kom
munista kormányzat
1949-ben teljes egészeben 
minden egyházi tulajdont 
elvett. Az egyházak kép
viselői a parlamentben 
most az államosított egy
házi tulajdon visszaadását 
vagy az egyházak pénzbe
li kártalanítását kívánják.

További nagy viták 
tárgya az egyházak állami
anyagi támogatásának jövő
je, illetve az állam és egy
ház teljes szétválasztásá
nak kérdése. ! Vita folyik 
arról, hogy az egyházak
nak csupán a szociális, 
kulturális, iskolai és egész
ségügyi tevékenysége ré
szesüljön-e maja az álla
mi költségvetés támoga
tásában, vagy az állam 
anyagilag támogassa-e 
lelki szolgálatukat is az 
említett közhasznú tevé
kenységük mellett? -  
(edp)_________________

LETTORSZÁG

A legnagyobb balti 
evangélikus egyház cse
kély többséggel Janis 
Vanags lelkészt válasz
totta meg az ez év elején 
halálos autóbaleset áldo
zatává lett Karlis Gailitis 
rigai érsek utódjául.

(Iwi d)

OROSZORSZÁG

A szentpétervári vám
hivatal 185 nagyértékü 
ikont adott vissza az Or
todox Egyháznak. Ezeket 
a határon foglalták le, 
amikor megpróbálták 
azokat kicsempészni az 
országból. További több
száz ikon sorsáról majd 
restaurálásuk után dönt 
az állam, (epd)

*

Moszkvában esküt tett 
az Üdvhadsereg első száz 
orosz „katonája”. Eddig 
amerikai önkéntes segí
tők vettek részt az ado
mányok szétosztásában, 
melyeket az egyházi se
gélyszervezetek juttattak 
el £ Független Államok 
(FÁK) szegényeinek. Az 
Üdvhadsereg továbbra is 
segít a nyugati segélyszer
vezetek szállítmányainak 
elosztásában a köztársa
ságok területén.

-  (epd)

JUGQSZLÁV
UTÓDÁLLAMOK

Jovan Pavlovié zágrábi 
szerb ortodox metropoli- 
ta megvádolta az Egyhá
zak Világtanácsát, nogy 
egyoldalúan Horvátorszá
got támogatja a jugoszláv 
polgárháborúban. Tilta
kozott az ellen, hogy a 
Szerb Ortodox Egyházat 
a belgrádi kormányzattal 
egy szintre helyezzék a 
véres polgárháborúban.

(epd)

ROMÁNIA

A kolozsvári, 100 éves 
fennálását ünneplő Pro
testáns Teológiai Intézet 
ünnepség keretében tisz
teletbeli doktorává avat
ta Terray László norvégj
ai magyar evangélikus lel
készt. Terray László ki
emelkedő szolgálatot vég
zett a norvég egyházi 
misszió munkájában és 
D. Oldass Lajos püskök 
életrajzának megírásával.

(Erős Vár -  USA)

INDONÉZIA

Folytatódik a zavar és 
a küzdelem a délkelet- 
ázsiai Szumátra szigetén, 
Ázsia legnagyobb Télek-
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számú, 2,5 milliós Batak 
Evangélikus Egyházában, 
Soritua Nababan püspök 
személye körül

Hírül adtuk, hogy a 
helyi katonai kormányzat 
puccsszerűen eltávolította 
püspöki (ephorusi) tiszt
ségéből az ismert egyházi 
vezetőt. Nababan püspök 
egyik alelnöke a Luthe
ránus Világszövetségnek 
és fontos szerepe van az 
Egyházak Vilagtanácsá- 
ban is.

A legújabb fejlemé
nyek a feltűntést keltő 
eseményekben: Nababan 
ellenfelei egy 1984-es tör
vényre hivatkoznak, 
amely szerintük jogot ad 
a kormány és katonaság 
beavatkozására az egyhá
zak társadalmi tevékeny
sége esetében. Nababan 
ellenfelei „rendkívüli zsi
natot” hívak össze Me- 
danban, amely Simanjun-

tak lelkészt választotta 
meg a vezető püspöki 
tisztségre. Nababan püs
pök viszont törvénytelen
nek nyilvánítja a zsinat 
összehívását és elutasította 
annak döntését; egyidejű
leg a nemzetközi egyházi 
szervezetekhez fordult a 
katonai kormányzat bea
vatkozása ellen. A küzde
lem az állam és egyház 
között ezzel tovább foko
zódott Szúrnátra szigetén 
a vallásszabadság kérdé
sében. -  (lwid/e-epd)

HÍREK A  TEOLÓGIA 
VILÁGÁBÓL

Új etikai munka kel
tett figyelmet a német 
evangélikus teológia terü
letén: Eilert Herms, Gesell- 
schaft gestalten (A társa
dalom formálása), (Tübin- 
gen-Mohr 1991. 408 lap). 
Szerzője főleg a gazdasá

gi-politikai élet etikájával 
s ebben is a keresztyének 
szerepével foglalkozik. 
„Harmadik utar’ keres a 
konzervatív beállítottságú 
„rendek etikája” és a 
változást, akár forradalmi 
átalakulást kereső „fejlő
dés etikája” között. El
utasítja mind a szocializ
mus, mind a kapitalizmus 
ideológiai hátterét. Alap
tétele ez: a társadalom, a 
gazdasági és politikai élet 
konkrét formája állandó 
változásban van és ebben 
az átalakulásban a szemé
lyes döntéseknek (Ich- 
Úrteile), nem pedig kol
lektív döntéseknek (Wir- 
Urteile) van meghatáro
zó szerepük. Akik dönte
nek, azoknak a társada
lom számára mindenkor 
„legelőnyösebb” gyakor
lati döntéseket kell meg
hozniuk. A keresztyén hit 
ad ezekben a személyes,

mindenkori döntésekben 
eligazító, irányító etikai 
kritériumokat. Fontos sze
repe van az etikai kérdés 
mellett a gyakorlati meg
valósíthatóság vizsgálatá
nak is ezekben a dönté
sekben. -

H.G. Pöhlmann ismert 
német etikus kettős kriti
kát gyakorol ezen az új 
szocialetikai munkán: jel
lege erősen „individualis
ta, ugyanakkor relati- 
vizál”; másfelől általános
ságokban marad, a konk
rét etikai kérdésedben 
nem ad eligazítást. Érde
me viszont, hogy a hívő 
keresztyén személyiség 
döntésének felelősségét 
és fontosságát állítja elő
térbe a közösségek éle
tében. -  (Luth. Monats- 
hefte)

D. dr. Nagy Gyula

Városi misszó
Előadás szeretetvendégségen -  Deák tér, 1993. február 14.

Nem szakértőként állok itt a szám om ra oly kedves Deák téri gyülekezet szeretelvendégségi közös
sége előtt, hanem olyan emberként, aki az élet sodrása folytán új kihívások elé kerül, s próbálja ez e- 
kel gondolkodva, néha gyötrődve magában feldolgozni, s ha úgy érzi, hogy szükséges, akkor meg
kísérli a válaszadást is a kihívásra. így kerültem kapcsolatba a városi misszió ügyével is, amely több 
mint egy éve fogva  tart, izgat, meggondolkoztat és arra késztet, hogy beszéljek róla.
1991 októberében tartották a világ városi misszóinak nagygyűlését Birminghamben. A  véletlen, vé
letlen? úgy hozta, hogy egyházunk engem küldöttel erre a konferenciára. Bevallom, hogy addig az 
ún. városi misszióról szinte semmi ismeretem nem volt, hiszen Budapesten ilyen intézmény még nem  
működött és külföldön jártamkor sem kerültem kapcsolatba ezzel a mozgalommal. így tehát lerra 
incognita-ra, ismeretlen földre léptem, am ikor bekapcsolódtam a konferencia munkájába.

Rendelkeztem némi alapismerettel, 
elméleti információkkal a misszióról, 
azzal a tudattal, hogy ez az egyhá
zunk egyik legfontosabb feladata. 
Tudtam azt is, hogy amint Isten, az 
Atya küldte Fiát e világba, úgy küldi 
Jézus tanítványait a misszióba. Ő a 
küldő, mi pedig a küldöttek. Azzal is 
tisztában voltam, hogy a missziói pa
rancs általános érvényű, minden nép
re vonatkozik, s azzal is, hogy Isten 
minden hatalmával és minden napon 
velünk van ebben a munkában. Kül
detésünk célja tehát minden ember el
érése. Tartalmilag pedig hallottam ín
ról az újabb látásról, hogy nem elég 
a lelkeket megnyerni Jézus ügyének, 
az egész ember misszionálására van 
szükség, hiszen a Tőle kapott szeretet 
azt diktálja, hogy lelkileg és testileg 
gyógyítsuk a reánk bízottakat. Ez úgy 
is megfogalmazható, hogy az egyház
nak egyszerre van mondanivalója és 
tennivalója. A szó és tett együttes 
szolgálata a misszió.

Eddig a misszió kérdése számom
ra egyet jelentett a „harmadik világ” 
(ez ma már elavult meghatározás), és

a nem keresztény világ misszio- 
nálásával. Mindig nagy tiszteletet érez
tem azok iránt, akik civilizált embe
rek számára nehezen elviselhető vagy 
egyenesen elviselhetetlen körülmé
nyek között, sokszor életüket is felál
dozva vállalták Krisztus evangéliumá
nak terjesztését. Ma sem látom ke
vésbé fontosnak ezt a fajta, ún. 
„külmissziót” -  ahogyan régen hív
ták.

Az elmúlt évtizedekben olyan kor
szak köszöntött ránk, amiben rá kel
lett ébrednem, hogy az egész környe
zetem, amelyben élek: a munkahe
lyem, az ABC-bolt, a fodrász, s talán 
még híveink köre is „missziói terület”, 
órájuk is vonatkozik a missziói pa
rancs?... IGEN! Aztán kapcsolatba ke
rültem színesbőrű testvérekkel is, akik
nek mélyebb, égőbb hitük volt, mint 
nekem, és akkor úgy éreztem, hogy 
ők többet tudnak adni nekem, mint 
én nekik. Lehet, hogy európai, meg
fáradt és meghidegült kereszténysé
günkben éppen ezeknek az első sze
relemben égő „harmadik világbeli” 
embereknek kellene ma missziót foly

tatni? Ilyen és ehhez hasonló gondo
latokkal ültem be Birmingham kong
resszusi palotájának nagytermébe, 
nagy kíváncsian várva, mi újat és mást 
mond majd nekem ez a konferencia.

A nagygyűlésen kb. 130 delegátus 
23 ország képviseletében vett részt. A 
konferencia a szó szoros értelmében 
felekezetközi volt (katolikusok, evan
gélikusok, reformátusok, baptisták, 
pünkösdisták, kongregacionalisták 
stb.), senkitől nem kérdezték meg, mi
lyen felekezethez tartozik, csak a kül
dő szerv felől érdeklődtek.

Az első plenáris előadás „A 
misszió kihívása ma, s vízió a jövővel 
kapcsolatban” címmel hangzott. Há
rom előadó a misszió gyakorlati szük
ségességét hangsúlyozta. Párhuzamok
kal illusztrálták a szegénység és gaz
dagság kontrasztját világszerte és fel
hívták a figyelmet arra, hogy a köny
vekben, technikákban és szakképzett 
munkaerőben ma a városi missziók 
rendelkezésére álló gazdagsággal élni 
lehet és kell. Szóltak arról, hogy a ré
gifajta missziók lehetősége megszűnt, 
de nem szűnt meg a küldetésünk, ezért a 

helyi missziókat” kell támogatni. 
Érdekes volt az a látásuk, hogy ma 
olyan lehetőség nyűt a misszióra a vi
lág politikai helyzetéből eredően, ami
lyenre még nem volt példa, s ha most 
nem használjuk ki ezt a lehetőséget, 
talán sohasem tér vissza. Ekkor, a 
konferencia idején még nem is 
látszott, müyen rendkívül bonyolult is 
lett ez az új világ és benne a lehető
ségek sokasága igazából milyen nehe
zen elérhető, kihasználható.
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A munkacsoportok -  mindig azt 
hallgathattuk, amelyik érdekelt -  a 
következő témákkal foglalkoztak: ott
hontalanok gondozása, „nehéz” fiata
lokkal való törődés, munkanélküliek 
átképzési lehetősége, a szellemi és lel
ki fogyatékosok erősítése, tömegkom
munikációs eszközök terjesztése, vá
rosi misszió, utcai misszió, családtámo
gató szolgálat, alkohol- és kábítószer 
függőségben szenvedők rehabilitációja, 
önkéntes munkaerők szervezése, mun
kahelyi misszió, hogy csak a legfonto
sabbakat említsem.

A második plenáris előadás volt 
az, ami valójában áttekintést adott ne
kem, e témában laikusnak a városi 
misszióról és vízióiról. Dr. Rogers 
Greenway amerikai missziológiai pro
fesszor tartott nagyszerű előadást, 
amelynek mondanivalóját nagyon rö
viden érdemesnek tartom összefoglal
ni:

A világ népessége növekvőben 
van, 1990-ben 6 milliárd emberrel szá
moltak, melyből 4,2 milliárd nem ke
resztény. Ez, valamint a tény, hogy a 
század végére -  úgy tűnik -  a világ 
népességének 20%-a városba költözik, 
jobb stratégiát és aktivitást igényel a 
misszió részéről. Ma ajtók nyílnak a 
misszió előtt Kelet-Európábán, talán 
Ázsiában is, de nem szabad az ún. 
nyugati kultúrát ráerőltetni a más-kul- 
túrájú népekre, hanem zsidónak zsi
dóvá, görögnek göröggé kell lenni ah
hoz, hogy át tudjuk adni az Üzenetet. 
Beszélt arról is, hogy Nyugat is (be
leértve Európát) missziói területté 
vált. Nagy spirituális hanyatlás tapasz
talható, ami a templomok kiürülésé
vel jár együtt. (Megdöbbentő statisz
tikai adattal illusztrálta a kérdést, mi
szerint az előző évben az angliai egy
házak heti 1000 embert veszítettek el!)

Átalakulóban van az egyház 
missziói arculata is: az új kereszté
nyeknek csak 25%-a ún. nyugati, a 
többi a keleti és déli világrészeken él. 
Számolni kell a nem-keresztény egy
házak újjáéledésével is. Az Iszlám pl. 
rendkívül aggresszív. Hazájukban a 
kormányok nem is engedik a keresz
tény missziót. Vegyük figyelembe, 
hogy a világon ma több mohamedán 
él, mint protestáns. Óriási kihívás ez 
a misszió számára. Külön hangsúlyt 
kapott az előadásban a növekvő sze
génység. Ma a világ kereszténységé
nek 14%-a az elszegényedett rászoru
ló réteghez tartozik. (Ma már Euró
pától sem idegen a nyomortelep, 
„slum section”. A recesszió eredmé
nyeként itt is nő az elszegényedés, s 
a rossz-emlékű Valéria-telep újra 
árnyként lebeg előttünk!) Külön fi
gyelmet szentelt az előadó a gyerekek 
és az ifjúság között végzendő misszió
nak. Legtöbben városban élnek és 
nagy nyomorban. Példaként említette 
Mexikó városát, ahol 23 millió a la
kos. És ez több mint egész Kanada 
lakossága. A gyermekek száma 10 
millió, szegénység és kábítószer tize
deli őket. -  Dr. Greenway előadása 
befejezéseként elmondta, hogy a vi
lág népességének 50%-a nyomortele
pen él. Ezért a világ misszióinak a jö

vőben erre kell koncentrálni. Olyan 
felerősödést képzel el, hogy 2000-re 
ne legyen olyan ember a földön, aki 
Jézus Krisztus ismerete nélkül hal 
meg. Isten ad „kairosz”-t (alkalmas 
időt), amit nem szabad elszalasztani. 
A missziónak a Krisztusban való re
ménységet kell továbbadni a szociális 
evangélium és a szociális gondolkodás 
formájában.

Ahogy most újra átéltem a konfe
rencia légkörének mondanivalóját, 
visszacseng bennem az elméletben is
mert mondat: a szó és tett együttes 
szolgálata a misszió. Az ige hirdetése 
és a segítés együtt: misszió.

*

S hogy mindez, amit olyan szépen 
elmondtak az előadók, mit jelent a 
gyakorlatban, azt a rengeteg szóróla
pon is láthattuk -  néhányat közülük 
itt is közreadok hiszen a résztve
vők javarésze nagy hagyományokkal 
és gyakorlattal rendelkező városi 
missziók munkásai voltak a világ min
den részéről. Mégis, még ezeknél is 
nagyobb benyomást gyakorolt rám az 
az egésznapos „tanulmányi kirándu
lás”, amelyet a helyi, Birminghami 
Városi Missziónál tettünk, s ettől az 
élménytől azóta sem tudok szabadul
ni. Most ünnepelte 25 éves évforduló
ját. Tulajdonképpen ez 'nem nagy idő 
egy intézmény életében, mégis kétség
telenül nagy fejlődésen ment keresz
tül és ért el olyan erkölcsi és anyagi 
biztonságot, amelyben jól, hatéko
nyan, áldottan tudnak szolgálni.

A „leveskonyha” volt az intéz
mény első szolgálata. Ma is működik. 
Akik ide jönnek, nem mind hontala
nok, de sok öreg és magányos, egyéni 
problémával küszködő ember is betér 
ide, akinek a nap fénypontját jelenti, 
ha a tányér ételt közösségben költhe- 
ti el. Az étel nem könyöradomány, 
hanem ízletes, finom, tápláló étel. Mi 
„keletiek”, akiknek nem volt pénzünk 
a méregdrága éttermi árakat megfi
zetni, szintén itt étkeztünk. A betér 
rőkkel az itt szolgálók beszélgetnek, 
tanácsot adnak, segítenek.

A városi misszió rendelkezik öre
gek otthonával, kiszolgáltatott asszo
nyok menedékével, átmeneti szállás
sal, éjszakai szállással. Van egy rak
tár-áruházuk, ahol adományból össze
gyűjtött holmikat vásárolhatnak ala
csony áron az új életet kezdeni aka
rók. S van olcsó áruk boltja, ahol a 
szegények találnak megfizethető áron 
új cikkeket.

Külön színfoltja a városi misszió
nak a City Mission Bus. A leleményes 
takarékosság jelképének is tekinthet
nénk. A fehér-kék színű emeletes busz 
többcélúan áll szolgálatban. Esténként 
étteremnek felszerelve tűnik fel a vá
ros szegény gócain, hogy egy-egy tál 
ételre invitálja a hontalanokat, éhező
ket. Néha 60-70 ember is feltolakszik 
és ülve fogyaszthatja el aznapi ételét. 
Drogosok és alkoholisták is vannak 
közöttük, akiknek „nyomait” a 
misszió munkatársai eltüntetik, hogy 
helyet adjanak a következőknek. Va

csora után takarítás következik, majd 
a busz újra indul és összeszedi azokat 
a hontalanokat, akikre rátalálnak, s az 
éjszakai menedékhelyre viszik őket. Itt 
megfürödhetnek, s tiszta, rendes ágy
ban pihenhetnek. Ezt a szállást reggel 
mindenkinek el kell hagynia.

Van átmeneti szálllásuk is, rendsze
rint egyágyas fülke-szerű szobák, asz
tallal, mosdóval. Itt néhány napot is 
lakhatnak, de kötelező közben mun
kát keresni és lakást is, ebben segít a 
misszió. Olyan betegszobát láttam itt, 
ami bármelyik pesti kórház díszévé 
válhatnék. Visszatérve a busz szolgá
latára, hajnalra újra kitakarítják, köny
vesboltnak rendezik be, és napközben 
a várost járiák, mozgó könyvtárként 
kölcsönöznek és árusítanak evangéli
umi könyveket, ezt rendszerint utcai 
misszióval is összekötik. Itt aztán nem 
csak a testi nyomorúságban élők ta
lálhatnak kenyérre, hanem sokszor jól 
öltözött, jó  körülmények között élő 
embereket is elérhet az evangélium.

Külön előadást lehetne kitölteni a 
látottakkal, összefoglalásként elmond
hatom, hogy a városi missziót elisme
ri és igényli a város vezetősége és 
minden támogatást megad működé
sükhöz. Az intézmény anyagi hátterét 
több forrásból teremti meg: baráti kör
ből, az egyházak, gyülekezetek támo
gatásából, és a háztól-házig való láto
gató gyűjtésből. Szállásadó idős házas
párunk pl. minden hónapban egy-egy 
ilyen napot vállal, amikor lakásról-la- 
kásra járva gyűjtenek a városi misszió 
céljára, mint egykor ferences barát 
elődeink...

A missziónak ma már jelentős fő 
hivatású stábja van. S ezek egy része a 
valamikor gondozottak közül kerül ki. 
Találkoztunk a konferenciaszervezés
ben résztvevő olyan munkatársakkal 
is, akik között voltak bűnözésből, al
koholizmusból, kábítószerfüggőségből 
gyógyultak és megtértek is. Életük 
gyógyulását „mások szolgálatával” há
lálják meg. Sok-sok önkéntes munka
társuk is akad, akik a napi munkaidő 
után vállalnak a mozgalomban szol
gálatot. A városi misszió nem kíván 
új egyház lenni, az embereket egysze
rűen gyógyítani akarja és Krisztus út
jára igazítani lábukat. Az egyházak
nak nem kell félniük új felekezettől, 
inkább örülhetnek a megtérőknek.

*

Itt tulajdonképpen be is kellene fe
jeznem, mondanivalóm végére érve 
pontot kellene tennem. A konferen
cia 1991-ben volt. Elmúlt. Most 1993 
van, Budapesten, hazajöttem, s velem 
jöttek a problémák. Ezért itt ágasko
dik előttem egy kérdőjel, s előtte ez 
áll: kell-e Budapesten városi misszió? — 
Birminghamben kinyílt a szemem ar
ra, hogy Isten mentő szeretetére min
denkinek szüksége van; hogy szó és 
tett együtt a misszió, és erre mi elhi
vattunk. Itt Budapesten is, ahol oly 
sok a nyomorult. Jó, hogy voltak ka
rácsonykor ingyenes ebédosztások, ru
hasegélyek. Jó, hogy a Máltai Szere
tetszolgálatnak, az önkormányzatok
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nak, néhány szerzetesrendnek és nem 
utolsósorban a Magyar Ökumenikus 
Szeretetszolgálatnak is vannak átme
neti szállásai vagy szociális konyhái. 
A Deák téri gyülekezetben sem isme
retlen az ilyen tevékenység, hiszen a 
háború után itt is működött szegény- 
konvha. Ezért jó, hogy itt is, ma is 
próbálkoztunk enyhíteni emberek 
nyomorúságán csomagokkal, olcsó ru
haneműkkel vagy akár pénzzel is. De 
elég-e ez? Nem forgácsolódik-e szét a 
sok jóakarat? És elég-e csak enniva
lót, ruhát, pénzt vagy jogi tanácsot ad
ni a rászorultaknak? Nem vagyunk-e 
adósok a szóval, az Isten mentő sze- 
retetének jó hírével, gyógyító erejé
nek meghirdetésével? Nem kellene-e 
a tányér leves mellett arról is beszél
ni, Aki minket ennek adására indí
tott? Kérdés kérdés hátán. Számomra 
a kérdőjel egyre nő!

S ha ezt a sok kérdőjelet végig
gondoljuk őszintén, Isten előtt, akkor

ki kel! mondanunk, hogy igen, kell 
Budapesten intézményes városi 
misszió. És tegyünk utána egy nagy 
felkiáltójelet! Ennek a városnak, a sok 
munkanélkülinek, koldusnak, mene
kültnek, élet peremére sodródódnak 
szüksége van az Isten gyermekei meg
jelenésére. Szervezetten és összefog
va, nem nézve, hogy saját egyházunk
nak szerezzünk jó pontot. Itt nem az 
a lényeg, hogy ki milyen felekezethez 
tartozik, hímem az, hogy minden em
bernek adósai vagyunk a szó, az ige 
és a tett szolgálatával, együtt: a misszi
óval.

Néha sajnálom, hogy eljárt az idő 
felettem és már nincs meg a lehető
ségem, energiám ezt az ügyet úgy 
mozgatni, ahogy az megérdemelné, de 
amíg élek, mondani fogom, hogy a ke
resztények felelőssége, hogy gyógyul
janak az emberek. Ne hagyjuk, hogy 
a szekták, a keresztény köntösbe búj
tatott keleti vallások vonzzák maguk

hoz az embereket. Lehet, hogy testi
leg, környezetileg adhatnak felemel
kedést, ruhát és élelmet, de Jézus 
meghirdetésével mi vagyunk az em
berek adósai. Ezért imádságunkból és 
napi élettevékenységünkből ne marad
jon ki a misszió ügye, a szó és tett 
egysége.

*

Itt a Belvárosban, pl. a Deák té
ren nem kell messze menni, hogy a 
városi misszió szükségességét bizony
gassam. Csak ki kell nézni itt az ab
lakon, vagy lemenni a Metró váró
csarnokába. Ahogy az Igében olvas
hatjuk: az aratnivaló sok, de a mun
kás kevés. És ezért ma is kérjük az 
aratás Urát, küldjön munkásokat, 
ide Budapestre is, a városi misszió 
céljára is.

Dr. Hafenscher Károly né

A nők szerepe a Magyarországi Evangélikus Egyházban
Szebik Imre püspök előadásából (Gyenesdiás)

Magyarországi Evangélikus Egyházunk eredete a reformodé
ig vezethető vissza. Már 1525-ben a magyar országgyűlés oly 
félelmetesnek látta a reformáció tanainak terjedését, hogy ke
mény törvénnyel valamennyi lutheránust meg akarta égetni 
(lutherani omnes comburantur). E törvényt még mindig nem 
vonták vissza, mégis él magyarhoni lutherániánk megannyi 
megpróbáltatás után. -

Közel 500 éves történelmi múltunkból két Má
ria asszony személyét szeretném megemlíteni. Az 
egyik I I  Lajos királyunk felesége (1505-1558), 1521- 
tol a magyar királyi udvarban él, udvari papjai a 
reformáció szellemében prédikáltak. O  maga sem 
leplezte a reformáció iránti rokonszenvét. Lutherrel 
levelezett. Amikor félje meghalt, Luther neki aján
lotta „Vier tröstliche Psalmen” c. munkáját. A  ki
rálynő maga is szerzett egy üldözésekről panaszko
dó éneket. Férje állandó szemrehányásai ellenére h gye lés, l 
kitartott a reformáció szellemében gondolkodó pré- járásban 
dikátorai mellett. 1539-ben is azt jelentik róla a társi felai 
császárnak, hogy pártfogásába vette a lutheránuso
kat.

A másik nőtestvérünk Mária Dorottya (1800- 
1855), József nádor harmadik felesége (az első ket
tő meghalt), würtembergi származású, pietista ne
veltetésben részesült hercegi család sarja. 1819-ben 
jött férjhez Magyarországra és 1847-ig Budán la
kott, férje haláláig. Itt az evangélikus egyház meg
alapítójaként templomot, lelkészlakást és iskolát 
építtet és megszervezi a lelkészi állást. Amíg ez 
lezajlik, addig a királyi várba hívja a protestánso
kat bibliaórára és istentiszteletre, származásra és 
foglalkozásra való tekintet nélkül. Biblia-szeretete, 
mely hite, imádkozó élete máig fennmaradt a gyü
lekezet tudatában. Irodalmi müve: A  Megváltó ko
pogtatása (Anklopfen des Heilands, 1835). Mind
két nő testvérünk életpéldája világító fáklya egyhá
zunk olykor sötét eseményekkel teli történelmi 
múltjában.

Napjaink 300 gyülekezetbe tömörült mintegy 
400 000 evangélikusa az 1781-ben II. József („kala
pos király") és bécsi császár által kiadott Türelmi 
Rendelet alapján létrejött egyházközségekben él.
A  103 millió magyar közül mintegy o millió a 
római katolikus egyház által megkeresztelt, kb. 2 
millió református, majdnem fél millió evangélikus,
100 ezer zsidó, 20 ezer baptista, 25 ezer orthodox 
vallási! Egy millióra becsülhető a felekezeten kí
vüliek száma. Napjainkban hódítanak a tengerentúli 
szekták, akik képviselői anyagi támogatással igye
keznek híveket toborozni. Hasonlóképpen tábort 
vernek az ázsiai keleti vallások misszionáriusai 
is: buddhisták, hinduisták, s ezek szektás árnya
latú közösségei. Érdekességképpen említem, hogy 
a boszorkányok szövetsége is mint vallási közös
ség nyert bejegyzést a felekezetek nagy táborá
ba.

A pluralizmus feneketlen tengere nagy, remél
jük, hogy egy sor destruktív szekta, keleti 
misztikumot terjesztő vallás és egyéb boszorkány
ság elmerül benne, mint nem igenyelt és fölösle
gessé vált, elvetélt kísérlet. Az 1990es politikai for
dulat a szabadság nagyszerű korszakát nyitotta meg 
az egyházak előtt hazánkban. Alig hittük el. hogy 
többé nincs állami kontroll, nem kell engedélyez
tetni a körleveleket, szabadon dönthetünk s 
választhatunk megüresedett helyekre többségi bi
zalmat elnyert személyeket. Egy új parlamenti tör
vény alapján visszakapjuk mindazokat az ingatla
nokat, amelyek korábban az egyház tulajdonában

voltak és napjainkban is funkcióval tudjuk őket 
megtölteni. így működik 6 gimnáziumunk, 7 óvo
dánk, egy általános iskolánk és 3 középiskolás kol
légiumunk. 2001-ig 475 épületingatlant kapunk 
vissza, s állítunk az evangélium szolgálatába.

260 lelkészünk közül45 lelkésznő. 1972 óta, több 
mint 20 éve ordináljuk a gyengébb nem képvise
lőit. Korábban csak abban az esetben, ha egy-egy 
gyülekezet meghívta őket lelkészének. Napjaink 
gyakorlata az, hogy a végzett női hallgatókat a fér
fiakkal együtt leikésszé avatjuk. Azt hiszem, nem 
soká várat magára az a történelmi esemény, hogy 
női esperesünk is lesz, ha többségi bizalmat kap 
valamelyik lelkésznő az egyházmegyében. Presbité
riumainkban a legtöbb gyülekezetben nőtestvére
ink is helyet foglalnak. Több hejyen nő a gyüleke
zet felügyelője vagy gondnoka. Általános az a meg

lép nogy női híveink buzgóbbak a templomra 
___bán, a segítő szeretet gyakorlásában, munka

társi feladatok vállalásában és áldozatkészen ada
koznak.

A  magyar családokban -  így egyházunkban is 
-  a nők szerepe erőteljesebben meghatározó, mint 
a férfiaké. A keresztény nevelés megvalósítói az 
édesanyák és nagymamák. A pártállam idején több
ször előfordult, hogy a család férfi tagjai semmit 
nem tudtak egy-egy gyermek keresztelőéről, kon
firmációjáról vagy egyházi esküvőjéről. Ez a féle
lem és sejtelmes egyházi kapcsolatápolás már a 
múlté.

Fentiekből az következnék, hogy a nők hely
zete a magyar evangélikus egyházban megoldott és 
problémamentes. Bizonyára a jelenlévő kolléganők 
is tiltakoznának e kijelentés ellen. Szóljunk hát 
gondjainkról. Amikor egy-egy problémakört emlí
tek, mögötte mindig élő személyek találhatók.

Az egyedül maradt, férjhez nem ment lelkész
nő helyzete. Nagyszerű munkaerők, megbízhatóak, 
szorgalmasak, sok esetben tehetségesebbek, mint a 
legtöbb férfi lelkész. Falun némi fenntartással fo-dják a női lelkészeket, de egy-két év után meg

vetik őket. Többségben férfiakból álló presbité
riumok élén maguk is határozottabbá, keményeb

bé, markánsabbá válnak, masculin jelleget öltenek, 
s háttérbe szorul nőiességük- nemük baja, kedves
sége. gyengédsége. Csak kellő tisztelet hangján le
het erről szólni, mert személyiségüket áldozzák fel 
az evangélium oltárán. Egy részük észre sem veszi, 
másoknak nem esik nehezére. Egyházi vezetőkként 
kérdezzük: lehet ekkora áldozatot elvárni egy nő
től, vagy nem kellene erre figyelmeztetni a pálya- 
választás idején?

-  A lelkészhez férjhez ment lelkésznők na
gyobb tábora a másik típus, ő k  a hájasabbak, ügye
sebbek, rendszerint férjüknél is okosabbak. Ebből 
aztán némi feszültség Keletkezik. A tisztelendő úr 
jó pap, de a tisztelendő asszonynak „kincses” szája 
van -  mondta egy presbiter. Másik esetben a gyü
lekezet felügyelője nyilatkozott: a lelkész úr tanul
ta a papságot, a lelkésznő erre született. El lehet 
képzelni, mennyi ádáz véleménykülönbség szárma
zik a családon belüli konkurenciából. -  Ha gyer
mekáldás kopogtat, legalább a helyettesítés megol
dott. A gyülekezet azonban mindig úgy véli, a lel
késznő nem sokkal tesz többet, mint a korábban 
gratis dolgozó papné, és sokszor becsapva érzik ma
gukat, mert a két pap valójában egy vagy másfél 
munkaerőt jelent.

-  A nem lelkészhez férjhez ment lelkésznők 
csoportja a harmadik eset egyházunkban. Kétség

kívül ez a legnehezebb szituáció. Ha gyermeket 
szül, s benn marad a szolgálati lakásban, helyette
sítése szinte megoldhatatlan. Gyülekezetével feszült
ségbe kerül, különösen, ha rosszul kezelik az ese
tet. (Mint a felületesen kezelt seb, elmérgesedik, 
és sokszor csak az amputálás segít. Vannak azon
ban pozitív példák is, ahol ebben a helyzetben is 
jó szolgálatot végez a lelkésznő.)

Mivel szórványegyházunkban kevés a több-lel- 
készes gyülekezet, ezért azt az ideális helyzetet 
gyakran nem lehet megvalósítani, hogy egy vagy 
több férfi mellé egy-egy lelkésznőt választassunk 
meg a gyülekezettel. Ezen túlmenően a gyüleke
zetnek szabad választási joga van, tehát egyfajta 
pozitív diszkrimináció is nehezen valósítható meg, 
legfeljebb gyülekezeti segédlelkészi szinten. Külön 
nehézséget jelent, ha az illető nem kvalifikált 
személyiség, ami a hölgyek táborában is előfor
dul.

Külön kell szólnunk lelkésznőink képzettségé
ről, amely általában felülmúlja a férfiakét. Ha kel
lő önbizalommal rendelkeznek, akkor jól prédikál
nak. Ha szükséges nyelvtudásuk van, jó  egyházi 
diplomaták. Általában a gyermekmunlcához job 
ban értenek, mint a férfiak. Betegekhez előbb 
tudnak kapcsolatot találni, mint masculin társa
ik. H a rendszeretők, akkor pontosabb adminiszt
rátorok is.

Érdemes megjegyezni, hogy teológiai iskolázott
ságuk és egyéni kegyességük nem olyan széles ská
lájú, mint a  férfiaké. Ez egyfajta kiegyensúlyozott- 

‘ gészséges józanságot jelez a hit dolgaiban.
Nincs köztűk szélsőségesen liberális vagy 
megrögzött feminista, de talán fundamentalista né
zeteket valló sem. Kísértésünk, hogy egy-egy prob
lémás esetet lelkésznő-ellenes megvilágításba helyez
zünk, pedig az inkább általános emberi gyöngeség- 
ből fakad, férfiakkal is előfordulhat más aspektus
ban (p! hitvallásbeli hűtlenség).

Egészében véve hálásak vagyunk Istennek, hogy 
férfinak és nőnek teremtett bennünket és mindkét 
nemből hív el szolgálatára arra kiválasztottakat. Sok 
áldást nyertek gyülekezeteink korábban a papnék, 
most meg a papnők szolgálatán keresztül. Szegé
nyebb lenne egyházunk, ha nem lennének lelkész- 
nőink, s bizony gondozás nékül maradt volna mint
egy 40 gyülekezetünk, ha női lelkész kollégáink 
nem vállalták volna e szép és gyönyörűséges iga 
terhét.

A iövő egészen Isten kezében van. Sok isko
lánk vár vallástanárra, új szociális intézmények so
ra nyílhat meg, árvaházak és kollégiumok, ahová 
női lelkészek szolgálatát tervezzük. Megértjük, hogy 
sokuknak a hagyományos parochiális munka sok
félesége nehéz és elviselhetetlen terhet jelent. Ezért 
a szolgálat új dimenzióit kínáljuk fel nekik a fel
soroltakon kívül: kórházi, esetleg katonai és női 
börtön-lelkészi munkát.

Egy női lelkésznek egyszerre kell lenni főhiva
tású édesanyának, feleségnek és Isten szolgájának. 
Valójában sokkal nehezebb, mint a férfiaknak, akik 
az apaságot és a férj szerepet „nebenbei” betölt- 
hetik.

Ha igaz is az. hogy Jézusnak nem voltak női 
apostolai, s ha Pál írt is arról, hogy a nők hallgas
sanak a gyülekezetben, döntőnek vallom azt a 
Galatákhoz írt levélben található igét, amely így 
hangzik: „Krisztusban tehát nincs sem férfi, sem 
nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus 
Jézusban” (Gál
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Lelkész-szem m el

Működőképes egyház -  működőképes gyülekezet
-  Az anyagiak kérdése -

Az előadás a Pestmegyei Egyházmegye LMK-gyúlésén hangzott el 1993. február 17-én. 
Az egyháztörténeti adatok a finn Pappisliiton Jasenlehti 7/1991 számából valók.

A földön élő egyház működőképessége anyagiakon is 
múlik. Kényes téma a gyülekezetekben az anyagiak kér
dése. Sok gyülekezet gazdálkodását sújtja a pénztelenség, 
az egyháztagok anyagi felelősségének komoly vizsgálata 
mégis elmarad. Ha a lelkész nagyobb anyagi áldozatkész
ségre próbálja rávenni a presbitériumot, vagy a gyüleke
zetét, könnyen anyagiassággal vádolják. Akár bibliai idé
zetekkel is bizonygatják, hogy vét a krisztusi szerénység 
követelnjénye ellen, nem becsüli a keveset, pedig az ked
ves az Úr előtt.

A témához kapcsolódó gondolatokat újszövetségi igék 
köré próbálom csoportosítani és egyháztörténeti szemel
vényekkel alátámasztani, azzal a szándékkal, hogy segítsé
get nyújtsak az anyagiakkal való kapcsolat közös tisztázá
sához. Segédanyagot szeretnék lelkészek, presbiterek ke
zébe adni, hogy a megtérésre, Krisztus követésére, egy
házhűségre hívó szolgálatukban álszerénység nélkül az 
anyagiakról is szót ejthessenek és ne vonuljanak vissza 
azonnal, mihelyt az „apostoli szegénység” álszent jelsza
vával visszautasításba ütköznek.

„Ma lett üdvössége ennek a háznak” (Lk 19*9)

Zakeus története szoros összefüggésbe hozza az üdvös
séget az anyagi javakkal. Lehet, hogy a megtérő Zakeus 
vallásos életének a megújítására is ígéretet tett, az evan
gélista mindenesetre azt tartja fontosnak kiemelni és pél
da gyanánt megörökíteni, hogy megtérése által Zakeusnak 
az anyagiakhoz való viszonya is új alapokra került. Nem 
fogadott radikális szegénységet, nem adta fel korrupcióval 
terhes foglalkozását sem -  ezt Jézus nem is kérte tőle. 
Viszont tiszta erkölcsi alapon folytatja tovább a mestersé
gét, nagy anyagi áldozattal igyekszik jóvátenni visszaélése
it és vagyonának tetemes részével járul hozzá Isten orszá
ga ügyéhez. így „mossa tisztára” a vagyonát, illetve ön
nön életét.

Nem lehet eléggé vastagon aláhúzni, hogy Jézus erre 
a „profán fogadalomra” válaszolt az üdvösség evangéliu
mával. Sajnos Zakeus történetének ez a mozzanata eléggé 
háttérbe szorul az egyházi köztudatban. Zakeus története 
egyébként Agendánk szerint templomszentelési textus.

„Ez a szegény özvegy mindenkinél többet dobott 
a perselybe” (Lk 21,2)

Az anyagiak kapcsán sokkal szívesebben emlegetik Lu
kácsnak ezt a történetét, ha pénzről esik szó. Szentimen
tális önnyugtatással ismételgetik, hogy a jó szívvel adott 
csekélység is mennyire kedves az Úr előtt. Csakhogy az 
elismerő szavakkal Jézus az özvegy áldozatát illeti -  aki 
tudvalevőleg a nincstelen létbizonytalanság szimbóluma

volt -  nem pedig a jómódúakét. Sajnos, meg kell állapí
tani, hogy az egyház azon tagjai is a bibliai özvegyet te
kintik mérvadónak anyagi áldozatuk összegszerűségében, 
akinek életvitele és anyagi helyzete távolról sem emlékez
tet ama szegény asszonyéra.

Tévedés ne essék, nem becsüljük le a két fillért! Az 
elmúlt évtizedekben többnyire ebből élt az egyház. Hi
szen tudjuk, hogy nagyon ritka és tiszteletreméltó kivéte
lektől eltekintve, a magasabb anyagi szintet biztosító állá
sok, pozíciók és szakmák szinte törvényszerűen együtt jár
tak az egyházzal való szakítással. Ma sem tagja az egy
háznak az anyagi elit, viszont meg kell állapítani, hogy a 
nagy átlag anyagi áldozata is mélyen alatta van a lehető
ségeinek.

„Valami azonban még hiányzik belőled” (Lk 18*22)

A gazdag ifjú története nagyon sok félreértés, félrema
gyarázás és teológiai tévedés áldozata lett az idők folymán. 
Jézus a gazdag ifjút nem a tékozló fiú sorsára akarta jut
tatni a vagyonáról való lemondással. A radikális jézusi 
követelés nem az, hogy szabadulj meg a javaidtól, légy 
koldusszegény és ettől üdvözülsz. A szimpatikus fiatalem
ber igen magas individuális erkölcsi normákat követett. 
Ezt Jézus is elismeréssel nyugtázta. Mindezek mellett fel
hívta a figyelmét egy végzetes hiányosságára. Csillogó eré
nyei dacára sem tud igazán Isten közelébe kerülni indivi
dualizmusa miatt. A kövess engem felszólítás a Jézus által 
életrehívott közösségbe való bekapcsolódást jelenti. Szoli
daritást a szegényekkel, bűnösökkel, akiket Jézus a test
véreinek vallott.

A gazdag ifjú feladata Jézus felszólítása szerint tehát 
nem az, hogy sikoltozva meneküljön a vagyonától, hanem 
az, hogy a javait is ennek az elesett közösségnek az át
gondolt, szervezett szolgálatába állítsa a Krisztus követé
sében.

„Nem szolgálhattok Istennek és a mammoimak” (Lk 16,13)

A mammon nagyon csúnya szó. Jólnevelt keresztyén 
nem is beszél róla. Hívő körökben, lelki beszélgetésekben 
szinte hasonló illetlenség szóba hozni, mint a szexet.

Pedig amikor Jézus a mammonról beszél, nem azt 
mondja, hogy a pénz, az anyagi javak eleve a gonosz meg
testesítői, a bűn, az istentelenség revelációja. Mindössze 
arról van szó, hogy ha bálványozzák, Isten trónjára ülte
tik, akkor a pénz rettenetes zsarnok. Könyörtelen úr -  de 
igen hasznos szolga, ha nem „idolizálják". Elanyagiaso- 
dott gondolkodásunk csak az elsőt tapasztalja. Gazdagnak, 
szegénynek egyformán zsarnoka a pénz. Az Újszövetség gon
dos elemzése és a keresztyénség első évszázadainak a gya
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korlata azt igazolja, hogy pénzt egyáltalán nem tartották 
ab ovo az ördög találmányának és még a sok pénzt sem 
Isten ellen való véteknek. Egyszerűen abból a kézenfekvő 
okból, hogy a missziói és a vele szorosan összefüggő 
diakóniai parancsot képtelenség megfelelő anyagi eszkö
zök nélkül végrehajtani.

„Ne vigyetek magatokkal erszényt, se tarisznyát, se sarut” 
(Lk 10,4)

Többek között erre a jézusi utasításra alapozzák az egy
ház apostoli szegénységének követelményét azok, akik el
lenzik, hogy az egyház ingó és ingatlan javakkal rendel
kezzék. Úgy gondolják, hogy a Jézus által megálmodott, 
igazi egyház a szegény egyház.

Mellékesen megjegyzendő, hogy Lk 10,4 nem a feltá
madás után kiadott világmissziói parancs része, hanem a 
12 tanítvány rövid időre szóló kiküldésekor adott utasítás.

A keresztyénség kezdetétől fogva sokan vállaltak ön
ként szerzetesi vagy remete-szegénységet, de az egyháztól, 
mint missziói közösségtől nem várták el ugyanezt. A leg
szigorúbb egyiptomi sivatagi szerzetesatyák -  akik önsa
nyargató egyéni szegénységben éltek -  sem találtak kivet
nivalót abban, ha az egyház, mint missziói és szeretetszol
gálatot végző közösség „tőkeerős”.

A helyi gyülekezetek, később a kolostorok olyan kö
zösségek voltak, amelyek hűségesen sáfárkodtak a „hamis 
mammonnal”. A pénznek fontos szerepe veit a misszió
ban, hiszen az első századokban az egyházhoz tartozó 
egyén anyagi biztonságot is élvezett, védte a „szociális há
ló”. A Római Birodalom összeomlása és a népvándorlás 
zűrzavaros idejében éppen az egyházi közösségek, kolos
torok kínáltak biztonságot és menedéket sokaknak.

Az első évezredben az anyagilag és szociális felelőssé
gében erős egyház -  a két tényező szorosan összetartozik!
-  missziói vonzerőt sugárzott. Teljesen naiv rajongás len
ne azt gondolni, hogy a keresztyén missziót mezitlábas 
koldusok végezték anyagi háttér nélkül. Bocsánat a szo
morú példáért, miféle vonzerőt gyakorolna a mai mene
kültek, hajléktalanok, létminimum alatt tengődök bármi
lyen erős összefogása és önzetlen szeretete? Ki kívánkoz
nék közéjük önként, ha mégoly üdvös eszméket hirdetné
nek is? ő k  részeik az egyháznak, célpontjai az egyház 
szolgálatának, de nem az egyház teljessége, őstípusa.

Az egyház, történetének első századaiban feltételenül 
hatalmas anyagi erővel rendelkezett, csak így volt elkép
zelhető az az intenzív missziói és diakóniai munka, amit
-  kezdetben az üldözések közepette -  folytatott.

Az anyagiak összefüggésében áldozatkész, szerény mér
téktartással élő embereitanyagilag szilárd egyháza volt a 
cél. A mai képlet ennek éppen a fordítottját mutatja. Sok 
esetben ez a visszás képlet: jómódú emberek kéregető gyü
lekezete. Csoda, hogy hiányzik a vonzerő és a társadalmi 
tekintély?

„Mindnyájukat az Úr kegyelme és jósága táplálja”

Az  első gyülekezetek kezdettől fogva anyagi segítség
ben részesítették a rászorulókat. A magányos asszonyok
nak, özvegyeknek különleges szociális gondoskodásban volt 
részük. Életjáradékot kaptak a gyülekezet kasszájából. Ez 
egyedülállóan új volt az antik társadalomban, hogy intéz
ményesen felkarolták a létbizonytalanságnak kitett magá
nyos asszonyokat. Felejtsük el,tehát azt a ma gyakran 
hangoztatott kritikát, hogy az Újszövetség és az óegyház 
nőellenes volt. Más kérdés a papi ordináció.

Egy 3. századból származó szíriai rendtartás figyelmez
teti a gyülelekezet kasszájából segélyezett asszonyokat, 
hogy a felvett pénzt tilos uzsorakamatra kiadni. Ebből két 
dolog következik. A segítség nem csupán napi betevőt 
jelentett, hanem egzisztenciát nyújtó pénzalapot. Másrészt 
a tisztességes kamat elfogadása nem okozott lelkiismereti 
problémát, csak az uzsora.

Szintén a 3. századból maradt fenn egy nagvon érde
kes katalógus a római gyülekezetből, amit akár költségve
tésnek is tekinthetünk. A katalógus felsorolja, hogy a gyü
lekezet eltart 1 püspököt, 46 papot, 7 diakónust, 7 aldia- 
kA jst, 42 liturgiái segítőt, 52 lektort, katehétát, lelkigon

dozót, ajtónállót, valamint 1500 (!) özvegyet és rászorulót. 
Ebből érzékelhető, mekkora összegeket igényelhetett az 
egyház fenntartása az ellenséges császárvárosban. „Mind
nyájukat az Úr kegyelme és jósága táplálja” -  mondja 
végül a katalógus. Vagyis külső támogatás nélkül maga 
gondoskodott a gyülekezet az anyagi feltételekről, adako
zás útján. A diakóniai munka és az ezzel kapcsolatos anya
gi eszközök méreteit érzékelteti az a 4. századból szárma
zó adat is, mely szerint Antiochia nagyváros gyülekezete 
3000 özvegyet és rászorulót tartott el.

„Legyetek jó bankárok!”

Hatalmas összegek folytak be az egyház kasszájába már 
a konstantinuszi fordulat előtt. A gyülekezetek vagyona 
érthetően felkeltette a kívülállók irigy érdeklődését. A 285- 
ben véghezvitt egyházüldözés, amelynek többek között ál
dozatául esett Cyprianus egyházatya Afrikában, anyagi 
okokra vezethető vissza. Ezt támasztja alá az a tény is, 
hogy Valerianus császár az üldözés vezetőjéül nem vala
melyik katonáját, hanem a fináncminiszterét jelölte ki. A 
légióknál zendülésre hajló hangulat és kaotikus állapotok 
uralkodtak az elmaradt zsoldfizetések miatt. A kincstár 
fizetőképessége érdekében csaptak le a keresztyénekre. 
Nyilván nem koldusjavakkal akarták finanszírozni a világ 
legnagyobb hadseregét.

A Konstantinusz utáni utolsó üldözési hullámnál is 
közrejátszottak anyagi motívumok, Julianus Apostata 
„visszarendezési” kísérletekor. A politeizmust visszaállíta
ni akaró apostata császár meggyőződéssel állította, hogy a 
pogányságot nem a keresztyének hite, hanem a keresztyé
nek szociális aktivitása győzte le. Ellenség ennél nagyobb 
elismeréssel nem is adózhatna. Persze, a szociális gondos
kodás anyagi feltételeit a szeretetben munkálkodó hit te
remtette meg.

Az üldözések idejéből fennmaradt dokumentumok ta
núsítják a keresztyének jól szervezett anyagi tevékenysé
gét. Üldözések közepette is rendszeresen gyűjtöttek és osz
tottak pénzt a rászorulóknak. Ezek ismeretében nincs 
okunk kétségbevonni Cyprianusnak azt a tudósítását, hogy 
a karthagói gyülekezet 10 millió forintnak megfelelő össze
get fizetett la rablók fogságába esett keresztyének kivál
tásáért. Cyprianustól tudjuk azt is, hogy bajbajutott ke
resztyén kézművesek műhelyeit a gyülekezeti kassza segít
ségével mentették meg a csődtől. Első példája a keresz
tyének körében szerveződött hitel-, vagy önsegélyző tevé
kenységnek.

Az antik világban a pogány templomok egyúttal bank
ként, vagy kincstárként is működtek. Ezt a gyakorlatot a 
keresztyének sem vetették el, csak új tartalommal, más 
célok érdekében folytatták. Nem csoda, hogy a korai ke
resztyénség körében szélesen elterjedt a mondás: „Legye
tek jó bankárok!”. Mi több, a mondást Jézusnak tulajdo
nították, bár az Újszövetség nem tartalmazza.

„Szerezzetek barátokat a hamis mammonnal!” (Lk 16,9)

Ambrosius milánói püspök szerint a papok, püspökök 
kezelték a keresztyének átadott javait, saját részükre azon
ban nem fogadhattak el nagyobb donatiókat. A milánói 
egyházatya szerint az egyház igazi vagyona a keresztyé
nek hite. De ez a hit legyen anyagi áldozatkészségben is 
látható, vezessen jövedelemhez és haszonhoz, amire egye
nesen büszke lehet az egyház, mert a gazdagság semmi 
mást nem szolgál, mint a rászorulók megsegítését.

Ambrosius gondolataiból megismerhetjük a korai ke
resztyénség véleményét a pénz missziói funkciójáról. Ami
je az egyháznak van, az a hite gyümölcseként az övé. A 
hit anyagiakat is előteremt -  nem egyéni haszonra -  ez 
biztosítja működését, szolgálatának lehetőségét az anyagi 
világban.

A pogányok azon ámultak, hogy a keresztyének szo
rongatott helyzetükben is milyen sok rabszolga szabadsá
gát vásárolták meg, mennyi szűkölködőt tápláltak és mi
lyen sok menekültnek nyújtottak menedéket. Ehhez nem
csak hit és jó szív kellett, hanem jó sok pénz is!

Irenius egyházatya, a 2. század nagy dogmatikusa, 170 
táján érzékletesen ecseteli, ,hogyan társalognak a keresz
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tyének a pénzzel”. Szerinte az egyházra, mint missziói 
közösségre kell érteni Jézus szavait: „Szerezzetek baráto
kat a hamis mammonnal, hogy amikor elfogy, befogadja
nak titeket a mennyei hajlékokba.” (Lk 16,9) A hamis 
mammont, a múló íavakat is fel lehet, sőt fel kell hasz
nálni az Úr ügyének a szolgálatában;

Ez a tradíció tükröződik Brémai Ádám művében, aki 
megírta a Bréma-Hamburg-i érsekség missziótörténetét. Di
csérő szavakkal emlékezik meg Unwan püspök anyagilag 
sikeres működéséről Norvégiában és Svédországban: „vi
lágiakat vetett, hogy lelkieket arathasson”. A középkori 
krónikás tudatosan fordította meg Pál-szavait (lKor 9,11): 
„lelki javakat vetettünk, nagy dolog-e, hogy földi javaitok
ból fogunk aratni?”

Megszívlelendő szempontok ezek Lk 10, 2, a sok arat- 
nivalóról és kevés munkásról szóló híres passzus őszinte 
végiggondolásához. Látni kell a lelki és anyagi vetés és 
aratás kölcsönhatását, egyensúlyát, egymást kiegészítő egy
ségét. Különben hiába várnak az érett kalászok, ha az 
aratónak szakadt a kaszája és nincsen kenyere! A gyüle
kezetek nagy része vegetálni is alig képes, nem missziót 
teljesíteni, anyagi erőtlensége miatt.

„A pogányok áldozata a Szentlélek által megszentelt 
és kedves legyen” (Rm 15,16)

Pogányokon itt a pogányokbóí lett keresztyéneket, ál
dozatukon pedig a jeruzsálemi gyülekezet megsegítésére 
gyűjtött adományokat kell érteni.

A 2. századtól kezdve az istentiszteleten gyűjtött ado
mányokat az oltárra helyezték, kifejezve, hogy ezzel Is
tennek akarnak szolgálni, szent célra, Isten parancsának 
teljesítésére. Nazianzi Gergely a 4. században magaszta- 
lással szól a Krisztus erszényéről, amely a szegények tá
mogatására buzdít és kiemeli, hogy Péter és Pál közös 
felelősséget vállalt a rászorulók megsegítésében.

A pénzt az egység szimbólumának is tartották. A hi- 
tehagyók, tévtanítók és nyilvános bűnösök nem részesül
hettek az oltári szentségből és az oltárra helyezett adomá
nyokból sem.

Az áldozat mértéke a szegény asszony 2 fillérjétől ha
talmas összegekig terjedt, az illető anyagi helyzetétől füg
gően. Jellemző erre az óegyház egyik híres alakjának, 
Marcionnak az esete. Marcion egy nagy tengerhajózási vál
lalatnak a tulajdonosa volt. Amikor 140 táján a római 
gyülekezethez csatlakozott, kb. 20 millió forintnak megfe
lelő összeget adott át ez az óegyházi Onassis. Később, 
amikor antinomista tévtanításai miatt összeütközésbe ke
rült az egyházzal és saját szektát alapított, mit tett az egy
ház? Hiánytalanul visszaadta a pénzét. Kiviláglik eből, 
hogy nem ragaszkodtak a pénzhez minden áron, mégis 
nagy összegekkel rendelkeztek abból eredően, hogy a gyü
lekezeti tagság a tehetősek számára komoly anyagi köve- 
relményekkel járt. Nem hinném, hogy a mai egyházfenn
tartói járulékok összege az esetek többségében a Szentlé
lek által megszentelt és kedves volna.

„Életét adja váltságul sokakért” (Mt 20,28)

A rabszolga szabadságát „lütronnal", váltságdíjjal lehe
tett az ókorban megváltani. A megváltás üzenetét és ma
gát a bibliai kifejezést is sokkal konkrétabban értették, 
mint manapság. Említettük, hogy a pogányok csodálkoz
tak azon, hogy milyen sok rabszolga szabadságát vásárol
ták meg váltságdíjjal a keresztyének. Szabadító jellege volt 
a pénznek, világi értelemben. Valószínű, hogy akit kifeje
zetten az Úr nevében váltottak l$i a rabszolgaságból és így 
jutott a szabadságához, az az Úrhoz is közelebb került. 
(Szerezzetek barátokat a hamis mammonnal!)

A szeretet parancsát igen következetesen összekötöt
ték monetáris ügyekkel. A szeretet új parancsa vonatko
zik a hívő ember pénzhez való viszonyára is. Szeretetet 
nem lehet pénzért venni, de a szeretet képes pénzt áldoz
ni, előteremteni és a pénz, mint „hasznos szolga”, nélkü
lözhetetlen eszköze a nem szóval és nyelvvel, hanem cse
lekedetekkel és valósággal munkálkodó szeretetnek.

Pénz kell a krisztusi szeretet infrastruktúrájának a meg
teremtéséhez, a misszióhoz és a diakóniához!

A franciskánus fordulat

Mi az oka annak, hogy míg az első évezredben az 
egyház nyűt és céltudatos gazdálkodása és anyagi ereje 
nem okozott komolyabb megütközést a hívők körében, 
sőt az ilyen sáfárkodást Isten előtt kedvesnek tekinteték, 
tehát teológiailag megalapozottnak, addig a középkor le
szálló ágában, az ezredforduló után felerősödő szegénysé
gi mozgalmak a vagyont az egyház bűnéül rótták fel? En
nek az a magyarázata, hogy Assisi Ferenc, vagy Girolamo 
Savonarola idejére világossá vált, hogy az egyház elveszí
tette missziói lendületét és diakóniai közösség jellegét. Ám 
megtartotta, sőt tovább gyarapította anyagi bázisát, ilyen 
módon öncélúvá vált a vagyonszerzése. Megszűnt a pénz 
teológiailag igazolt eszközi mivolta, világi törekvések szol
gálatába állt, tehát szekularizálódott.

A pápaság centralizált anyagi hatalmának és vagyoni 
gyarapodásának nem maradt teológiailag elfogadható in
doka.

Az egyház és a pénz szekularizálódott viszonyával szem
ben kínált alternatívát Assisi Ferenc mozgalma Az adott 
szituációban érthető, hogy a gazdag ifjú történetéből az 
egész egyházra vonatkoztatta a szegénység követelményét. 
Szélsősége szélsőség volt a válasz. Hiba, teológiai tévedés 
lenne azonban a szegénységet abszolutizálni és radikálisan 
az egyház egyetlen legitim létformájának deklarálni.

Csak kifejezetten egyházellenes, vagy rajongó irányza
tok akarták -  esetleg a franciskánus elvekre hivatkozva -  
„megszabadítani” az egyházat az anyagi bázisától. Mai 
egyháztagok zsugoriságuk, az evangélium ügyéért felelős
séget nem vállaló közönyük palástolására hivatkoznak a 
puritán itáliai szentre, amikor elzárkóznak a hathatós anya
gi hozzájárulástól.

Infrastruktúra nélkül nincs egyházi szolgálat

Anyagilag stabil egyház és helyi gyülekezet gyakorol 
missziói hatást a környezetére és saját elhidegülő, lagyma
tag vagy csak névleges tagjaira. Mégpedig addig, amíg ezt 
az anyagi erőt az evangélium továbbadására és a szociális 
felelősség gyakorlására használja. Ez az egyház valódi'kö
zéleti, társadalmi munkája. A diakónia nem mindig köz
vetlen nyomorenyhítés, tágabb értelemben nevelés, de ta
tás, erkölcsi értékek továbbadása, humánus életforma nép
szerűsítése, korszerű tudás közvetítése, igazi közösségi ér
tékek teremtése, életbentartása stb. stb.

Szószéken, lelkészek szájából is elhangzik olykor -  a 
hit erejét és mindenek feletti fontosságát bizonyítandó -  
az a vulgáris, rajongó kijelentés, hogy Jézus is 12 szegény 
és tanulatlan halászai kezdte. Azt azonban elfelejtik hoz
zátenni, hogy már a tanítványi közösségnek is voltak ko
moly anyagi támogatói, nem beszélve arról, hogy Jézus 
tanulatlanokat hívott el, de nem tanulatlanokat küldött ki 
apostoli szolgálatra. Azok az egyszerű halászok 3 évig fdy- 
tattak intenzív tanulmányokat a Mester mellett nem kö
zépiskolás fokon!

Az evangélium ingyen van, Isten kegyelméből. De az 
evangélium szavakban, tettekben való továbbadása igenis 
pénzbe, anyagi, szellemi erőfeszítésbe kerül.

Az anyagi áldozatkészség a hit próbája és mércéje

Lehet, hogy ez a kijelentés sokakat megbotránkoztat 
és a fenti eszmefuttatások után sem értik, miért kér az 
egyház, a gyülekezet jelentősebb anyagi áldozatot a tag
jaitól. Akkor ddhatjuk fel az éllenérzést, ha megvilágítjuk 
az emberek előtt a missziói egyház fogalmát. Az egyház
tagok nagy többsége ugyanis igeszerűtlen, Bibliától ide
gen, statikus egyházszemléletet ápol magában. Nemcsak a 
kívülállók, de a hívek többségének a tudatában is, az egy
ház kizárólag valamiféle vallásos szdgáltató intézmény, 
amely szolgáltatást a szükséglet szerint több-kevesebb rend
szerességgel igénybe lehet venni. Lényegében nem sokkal 
különbözik a rossz emlékű TÚRI (Társadalmi Ünnepeket 
Rendező Iroda) rendeltetésétől. Papi szolgáltatást nyújt kü
lönféle vallásos igények kielégítéséhez (istentisztelet, bib
liaóra) és családi események ünnepélyessé tételéhez, vala
mint -  a rendszerváltás óta -  egyre több közéleti meg
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mozduláshoz, politikai rendezvényhez. Sikk manapság kü
lönféle apropókból ökumenikus istentiszteletet rendezni, 
amiket egyik-másik világi megrendelő „ökonomikus misé
nek” titulál a keresztyén értékek ápolásának nagyobb di
csőségére. (Állandóan visszatérő baki az ökonómia és az 
ökumené összekeverése.)

Az ilyesfajta „szolgáltató egyház” fogalma szerint tény
leg elég egy-egy kultikus hely fenntartása, néhány gyen
gén fizetett fungenssel. Ahol a gyülekezet tagsága is így 
értelmezi egyházát, nemcsak a kívülállók, és egyéni igé
nyei szerint igényli-dotálja az egyházi szolgáltatásokat, ott 
előbb-utóbb a vegetálás is megszűnik. Erre vonatkozik az 
ún. „Máté effektus”: „Akinek van, annak adatik, akinek 
nincs, attól az is elvétetik, amije van.” Lelkiekre és anya
giakra egyaránt vonatkozik, mert feléli lelki és anyagi tar
talékait.

Szokás manapság egyházellenes kö rűben  a „keresz
tény kurzus”, „keresztény Magyarország” mumusával 
ijesztgetni. Ez politikai frázisnak elmegy, de nincs realitá
sa  Nemhogy egy szekularizált társadalmat meghódítani, 
uralma alá hajtani nem tudja, de önmagát minimális szin
ten fenntartani is nehezen képes ma az egyház.

Áldozatkészség

Manapság az emberek tekintélyes tömege valamilyen 
értelemben áldozatnak tekinti önmagát. Infláció, munka 
nélküliség, múlt rendszer hátrányai, nehéz életkörülmé
nyek, csalódások következtében az áldozat szerepébe ke
rült. A kárpótlási törvények több százezer állampolgárral, 
családtagjaikon keresztül több millióval kapcsolatban kife
jezték, hogy súlyos erkölcsi és anyagi károk érték őket, 
tehát kárvallottak.

Meg lettek rövidítve, még akkor is, ha mára sikerült 
biztos egzisztenciát teremteniük. Jogilag tényleg áldoza
tok, de ez lélektanilag azt a gondolatot motiválja, hogy 
őket illeti kompenzáció, nem ők tartoznak anyagi nagyvo
nalúsággal. Áldozattól nem illik áldozatkészséget elvárni. 
Még a vagyonos is megkárosítódnak érzi magát, mert Nyu
gaton még többre vihette volna.

Tagadhatatlan tény, hogy az egyház korábban kitartó, 
hűséges, anyagi áldozatra kész tagjainak nagy része egyre 
szűkösebb anyagi helyzetbe kerül, hiszen sok közülük a 
kisnyugdíjas, egyre több a munkanélküli. (Sok nyugdíjas 
tisztességből fizeti jobb módú gyerekek, unokák helyett is 
az egyházfenntartói járulékot). Sokasodnak a mindennapi 
ondok, az új szegénység egyre szembeötlőbb az egyház
án. Az újgazdag, vagy anyagilag jól kvalifikált réteg 

viszont szinte teljesen hiányzik. Ezek legtöbbször csak val
lásos szolgáltatásokért (kazuálék) keresik az egyházat, a 
fenntartásból azonban egyáltalán nem az anyagi lehetősé
gük szerint veszik ki a részüket

Működőképes egyház -  működőképes gyülekezet

Küldetésünk teljesítése múlik azon, hogy az egvház 
talpra tud-e állani anyagilag. Elviselhetetlen állapot, hogy 
egyik-másik gyülekezet a saját legszerényebb önfenntartá
si szükségleteit sem tudja fedezni -  itt nem a maroknyi 
szórványgyülekezetekre, kitelepítéssel, elvándorlással elnép
telenedettekre gondolok. Többszáz lelkes gyülekezet nem 
képes épületeket karbantartani és a lelkész munkanélküli 
segélyt sem elérő fizetését nem tudja rendszeresen folyó
sítani.

Nem működőképes az a gyülekezet, amelynek egész 
évi saját bevétele -  persely, adomány, járulék -  kevesebb, 
mint egyik-másik módos tagjának évi egyéni jövedelme.

Sokat tanulhatunk a lenézett szabadegyházaktól. Egy 
evangélikus így jellemezte a mi egyházunk és egy kisebb 
közösség közötti különbséget: ott nem visel reverendát a 
pap és hússzor akkora az egyházi adó. A működőképes 
egyház létfeltétele a komoly anyagi bázis. Ha ez megvan, 
akkor lehet erőteljes bel- és külmissziót, igazi, nívós hit- 
ébresztő-nevelő ifjúsági munkát, érdemleges szeretetszol
gálatot végezni szegények, szenvedélybetegek, egyéb rá
szorulók között, akkor lehet pezsgő, vonzó egyházi életet 
élni.

A keresztyénség első évszázadai tanúsítják, hogy a pénz

nem a hiten kívüleső téma, sőt az áldozatkészség a hit 
fokmérője. Módos emberek koldus egyháza a hitükről árul
kodik. Nem lehet mindent állami támogatással és külföldi 
segítséggel megoldani. Az egyház története arra tanít, hogy 
szükséges és nagyon fontos a pénz, ha jókedvvel adják és 
hűen sáfárkodnak vele, akkor szent eszköz Isten ügyében. 
A hit áldozatkészségével elő kell teremteni és a szeretet 
leleményességével tudni kell gyarapítani. Nem csupán jól 
beosztani az innen-onnan befolyt pénzeket, hanem vállal
kozó szellemmel gyarapítani is lehet.

A megújulását igénylő és hangoztató egyháznak szük
sége van anyagi innovációra is, hogy működőképes lehes
sen.

Baranyai Tamás

Műholdas evangélizáció

Mint ismeretes 1993. március 18-21. között, Remény- 
•ég Üzenete Európának címen a németországi Essenből 
közvetítik Billy Graham evangélizációját a World Mission 
nemzetközi evangélizációs társaság szervezésében. A tech
nikailag páratlan méretű vállalkozás -  a szórólap szerint 
-  55 országba, 40 nyelven, több mint 1000 helyre közve
títi Billy Graham szavait. A meghívón Jézus szava is ol
vasható: Aki szomjazik, jöjjön. -  Lapzárta után, két estén 
vettem részt a Deák téri templomban ezen az alkalmon. 
Saját véleményemet a következőkben foglalom össze: 

Billy Grahamet becsülöm, szolgálatban megőszült, az 
evangélium ügyéért sokat fáradó testvérnek tekintem. 
Nagyra értékelem, hogy nem akar egyetlen felekezetbe 
sem hívni, hanem ökumenikus jellegű minden evangé- 
lizációja és ha lehet, visszaküldi a résztvevőket eredeti gyü
lekezetükbe, tehát nem végez prozelitizmust. őszintén kí
vánja sok munkatársával együtt, hogy az evangélium ér
jen el olyanokat, akiket a történelmi egyházak megszo
kott keretei között nem érnek el. Becsülöm az imádkozó 
hátteret is, amire mindig igényt tart. Nagyra értékelem 
bibliaismeretét. Egyszerű stílusát, rövid érthető mondatait 
nagyon alkalmasnak tartom a missziói igehirdetésre. Há
rom megjelent könyvét lektoráltam baptista testvéreink ké
résére a nyolcvanas években. Azt is látom, hogy Isten, 
úgy tűnik, megáldotta szolgálatát. Mégis, hadd jegyezzek 
meg néhány gondolatot a Lelkipásztor hasábjain. 1. Van 
valami idegen számunkra ebben az evangélizációs műfajban. 
Erősen amerikai fogásokkal dolgoznak, minden eszközt 
igénybevesznek a „siker” érdekében (most elsősorban a 
rendezőkre gondolok). Ez a fajta egyházi zene pl. csak
nem elviselhetetlen európai fül számára, különösen ha eu
rópaiak utánozzák amerikai társaikat. 2. A sikerre orientált 
bevezetés, bizonyságtevés sorozat túlságosan naivnak tűnik: 
kínai tenisz bajnok, a volt operaénekesnő, a katonaorvos 
stb. csak győzelemről, sikerré tud. Jézus keresztet is ígért. 
A kereszténységből nincs olcsó kiadás. 3. A döntő moz
zanat, hogy emberek döntsenek Krisztus mellett. Mi pe
dig azt hisszük, hogy Urunk döntött mellettünk, ő  válasz
tott minket és nem mi ő t. 4. Ez a fajta dobogóra állás, 
jelentkezés, nagy számokra utazás idegen tőlünk. A na
ponkénti megtérést hirdetjük mi is. Urunk, a nagy Mag
vető munkájának időt is hagyunk, az elvetett mag nem 
terem húsz-huszonöt perc alatt... 5. Voltak percek, amikor 
10 éves kisfiúnak éreztem magam, mert ilyenformán szó
lítottak meg, holott én már 67 éves vagyok... Tudom, hogy 
Nikodémus vén volt, mégis újjászületésre volt szüksége, 
de Jézus felnőtt módon is kezelte... 6. Nem tudom, hogy 
bonyolult kelet-európai világunkban ma valóban erre a 
mondanivalóra van-e szükségünk. Nem folytatom, nem kí
vánok senkit megsérteni, Gamáliel tanácsát követem: ha 
Istentől van ez az ügy és nem emberektől, úgyis hiába 
viaskodnék ellene. Tiszteletben tartom mások véleményét, 
missziói munkáját, de nem volnék őszinte, ha evangélikus 
lelkész létemre hallgatnék.

Dr. Hafenscher Károly 
1993. március 20.
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Tanít az egyháztörténet

Az 1557-es alapítási évszámmal 
büszkélkedő intézmény állami gimná
ziumként leélt évtizedek után 1991. jú
lius 1-iétől újra az Evangélikus Egy
ház iskolája.

Ismét a régi pecsétünket használ-

1'uk (szőlőhegy, tenger hajóval, nap
korong és az 1557-es évszám), amint 

ez a Líceumból 1892-ben kivált 
„Theológiai Intézet” (Teológiai Aka
démia) pecsétjén is látható.

Az eltelt másfél év gyökeres vál
tozásokat ugyan nem hozott, de az 
irányváltás jelentős. A mondat első fe
léhez magyarázatként hozzáteszem, 
hogy az iskola volt és maradt, a fenn
tartóváltás -  nyugodtan leírhatom -  
megrázkódtatást nem okozott. A ta
nán kar többségében változatlan és 
maradtak a gyerekek is. Jelenleg az 
első és második évfolyam már egyhá
zi iskolába beiratkozottakból tevődik 
össze, de a felsősök is teljes jogú és 
hűséges tagjai az iskolának. Ilyen volt 
a tavaly érettségizett négy osztályunk 
is. Érdemes lenne visszalapozni az 
Evangélikus Életben a ballagásunkról 
megjelent beszámolót, különös tekin
tettel a búcsúzó negyedikes beszédé
re!

A bekövetkezett változásokat a 
következőkben foglalom össze.

Hétfőn reggel áhítattal kezdjük a 
heti munkát az evangélikus templom

A Berzsenyi Líceum élete

bán. A szolgáló lelkészek az iskolá
ban hittant tanítanak, így a gyerekek 
tanárként is megismerik őket. Jól be
vált gyakorlat, hogy a katolikus és re
formátus lelkészt is beosztjuk, ők is a 
közös keresztyén hitünk szellemében 
prédikálnak. Naponként imával kezd
jük az első őrát és azzal fejezzük be 
az utolsót. Az évnyitót és évzárót (né
hány más ünnepélyt is) az evangéli
kus templomban, istentisztelet kereté
ben tartjuk. Egyéb iskolai és meghitt 
osztályrendezvények (ádventi gyertya 
és koszorú, éneklés, nyári tábor stb.) 
utalnak az iskola egyházi voltára.

A tanári karban az új felvételek 
révén kezd kialakulni egy jelentősebb 
evangélikus mag.

1992. szeptember 1-jén elindult a 
nyolcosztályos gimnáziumi képzés az 
első évfolyamon. A kicsik új színfol
tot jelentenek az iskolában. A négy- 
osztályos gimnázium 4x4 osztállyal 
működik. Az 1993/94. tanévtől szeret
nénk egy osztályt német nemzetiségi 
tanterv szerint tanítani. A minisztéri
umi jóváhagyás folyamatban van.

Evangélikus Egyházunk csereingat
lanként egy volt határőrlaktanyát ka
pott, a Líceum abban az épületben 
kollégiumot alakíthat ki. őrömmel 
számolhatok be arról, hogy a rendbe
hozatal és átalakítás céljára jelentés 
összeg áll rendelkezésre. Eddig az Úr

a feladathoz lehetőséget és erőt is 
adott reményeink fölött is.

A Líceum épületében is változá
sok történtek. Legfontosabb, hogy 
1992. október közepétől működik a 
központi fűtés. Azon kívül teljesen 
felújíto tt állapotban vannak a torna
termi öltözők és zuhanyozók, az 
összes mellékhelyiség, a folyosók és 
lépcsőházak új világítást és teljes fes
tést kaptak. Korszerűen berendezett 
számítógépes labor és klubhelyiség áll 
a gyerekek rendelkezésére.

Az intézmény bemutatkozó füze
tet adott ki 1992-ben magyar és kü
lön német nyelven, 48 év után újra 
megjelentette évkönyvét, Líceumi Éü- 
zetek címmel a könyvtár kincseiből 
egy igényes sorozatot indított, eddig 
két kötet jelent meg. Újra indítottuk 
az iskolaújságot, Új Nyugati Őrszem 
címen.

Egyházunk támogatását érezve, ke
resztyén hittel és bizakodással nézünk 
a jövőbe. Hisszük és reméljük, hogy 
munkánk nem hiábavaló. Az iskola 
falai között ugyanis a jövő egyházá
nak hívő népét, magyar hazánk hűsé
ges polgárait neveljük, akik mindig 
szeretettel és segítőkészséggel fordul
nak a másik ember felé.

Lampérth Gyula

Amsterdam praeludiuma
A Lelkipásztor 1993.3. számában közölt cikk folytatása

Az ökuménikus ifjúsági alosztályt tanulmányi munka 
végzésére Amsterdam praeludiuma, az 1947-es oslói 
ökuménikus ifjúsági konferencia közelsége sarkallta. A vi
lágkonferencia jelmondata és fő témája: „Jézus Krisztus 
Úr”. Érdekes a Papp János és Benczúr László által kiadott 
körlevél, ugyanis így kezdődik: „Az Oslói Tanulmányi Bi
zottság megtartotta első ülését. Igen sajnáljuk, hogy a Sdi 
Deo Glória Szövetség, a baptista ifjúság és a szabadegy
házak ifjúságát nem tisztelhettük körünkben.” A körlevél 
mellékeli Dezséry László „Hogyan hódítja meg Krisztus a 
világot?” c. előadását, valamint ifj. Victor János, Kupa Lász
ló, Kulifay Gyula, Papp János és Vargha Domokos hozzászó
lását és meghívta -  a főleg egyetemi hallgatókból álló -  
résztvevőket Farkas József ref. missziói lelkész novemberi 
előadására, szintén a Vas utcai KIÉ székházba. Az elő
adás címe: Világ -  történelem. Egy más alkalommal Papp 
László a hazai ökuménikus főtitkár számolt be genfi ta
pasztalatairól és tájékoztatott a küszöbön álló két nagy 
ökuménikus világgyűlés folyamatban lévő előkészületeiről.

A Pro Christo Diákszövetség, amely ebben az időben 
Karácsony Sándor szuggesztivitásának hatása alatt műkö
dött, és a kialakuló új társadalmi rend és abban való el
igazodásunk kérdéseivel foglalkozott, fi51eg ifj. Victor János 
és Kontra György révén kapcsolódott az ifjúság ökuménikus 
megmozdulásába. Egyik, Tahiban tartott nyári konferen
ciájukon a „látás vagy álom” kérdését szegezték szembe 
a nemzeti és egyházi újjáépítés különböző elképzelései
nek. A KIE részéről a református Ábrahám Dezső és az 
evangélikus Kiss János kísérte figyeleméi a középiskolás fi
atalokat is mozgósító lelki ébredést és ökuménikus érdek
lődést A vasárnapi iskolai munka a svájci EmanuelJung 
könyvének magyar fordítása (Tekus Ottó) révén a vezető- 
képzéshez kapott jelentős segítséget. Gvökössy Endre köz
vetítésével a református vasárnapi iskolai vezetők képzé
sében is hasznos segítséget nyújtott a bibliai történetek 
elbeszélésének ez az ún. „svájci” módszere. A református 
gyülekezetekben az amerikai Friesen Margit flanellográfos 
gyermekevangelizációi az evangélikus egyházban szolgál

138



tak példaképen és teremtettek jó gyümölcsöt éppen az 
iskolai hitoktatás fakultatívvá válása idején. A kiümisszió 
utáni érdeklődés is fellobbant a protestáns egyházak kö
rében. A budapesti norvég zsidómisszió épületében pl. 8 
hallgatóval külmissziói iskola létesült Ferenczy Zoltán ve
zetésével. Hátterében még az első világháború után szer
vezkedő Evangélikus Külmissziói Egyesület állt. A lelki 
ébredés, az ökuménikus nyitottság, és a keresztyénség vi
lágot átfogó küldetése tudatosodását nem lehetett abban 
az időben egymástól elválasztani A tervek, álmok és vál
lalkozások olykor átlépték ajózanság határait. Fellobbant 
a tűz. Tavaszi szél szította Futva tenedt. A teljesség igé
nye nélkül felsorolt példák is érzékeltetik, milyen háttér
rel indult ifjúsági delegációnk Oslóba az 1947. július 22- 
31. között megrendezett nagy találkozásra.

A Keresztyén Ifjúság II. Világgyűlésének magyar részt
vevői tapasztalataikat nem rejtették véka alá. Továbbsu
gározták egv 107 oldal terjedelmű könyvecske segítségé
vel is. Az Ökuménikus Ifjúsági Bizottság kiadványaként 
széles körben olvasták az 1948 elején megjelent „Oslói 
riport”-ot. A Dezséry László által szerkesztett kiadvány- 
bein jól tanúsítja az evangélikus résztvevők aktivitását Leskó 
Béla, Pósfay György, Vajta Vilmos és Csepregi Béla egy-egy 
oslói témát feldolgozó írása. Az oslói konferencián kapott 
indítást Dezséry Lázsló az 1948. júliusában, Gyenesdiáson 
számos külföldi fiatal részvételével megtartott diákkonfe
rencia egybehívására. Ő volt abban az időben, mint főis
kolai lelkész, a hazai ifjúsági ökuménikus mozgalom egyik 
kiemelkedő alakja, egyben az ifjúsági bizottság elnöke is.

Látásnak tűnt, bár később álomnak minősült az a tö
rekvés, hogy a protestáns egyházak ifjúságát a KIE kere
tei között Közös szervezetbe tömörítsék Ezen belül ala
kult volna ki az Evangélikus KIE, valamennyi evangéli
kus ifjúsám munka támogatására és integrálására. Példá
val az erdélyi KIE jól tagolt, nem uniformizáló szervezete 
szolgált. A Vas utcai modern KIE -székház tágas előadói 
termével, számos helyiségével, szállást biztosító szobáival 
kitűnő központként szolgált volna. A KIE szervezete nem
zetközi kapcsolatot és az újszerű ökuménikus kapcsolatok 
ápolásának lehetőségét is kínálta Bonnyai Sándor szerkesz
tésében 1946 húsvétjén már lapja is volt az Evangélikus 
KIE-nek. A vezércikket Ordass Lajos írta. Egy példány ára 
-  az akkori infláció jeleképpen -  300 000 Pengő volt. Az 
Ifjúsági Ökuménikus Bizottság egynapos non-stop evan- 
gélizációt is szervezett a székházban. Egymást váltották az 
igehirdetők odabent, kint az utcán szórólapok és szemé
lyes hivogatás útján invitálták a járókelőket a hitébresztő 
igehirdetések meghallgatására. Az ifjúság ökuménikus 
összefogásának ez a megszervezése később álommá fosz
lott a KIÉ régi vezetői ellen indított politikai eljárás 
(Pógyor István letartóztatása), az egyesületek működésé
nek a betiltása, végül a KIE-székház államosítása követ
keztében. Az épületben jelenleg is a Színművészeti Aka
démia működik. Visszaigényléséről -  már csak üzemelte
tésének magas költsége miatt is -  nincs szó.

A protestáns egyházak ifjúsági mozgalma széles kör
ben tudatosította az ökumémzmust. Elősegítette, hogy az 
nem vált csupán az egyházvezetők és néhány szakember 
ügyévé. Nem szabad természetesen figyelmen kívül hagy
ni a vesztett háború után létrejött sajátos atmoszférát. Aki 
csak tehette, kereste a külföldi kapcsolatokat; nem csupán 
a szeretetcsomagok érkezése reményében, hanem az elszi
geteltségből való szabadulás, a testvérkeresés vágyától kész
tetve is. A külföldi egyházakból, sokszor a genfi központ 
szervezése útján érkező élelmiszer és ruhasegély csoma
gok, a svédek és dánok által létesített ,diáddá bamen” 
gyermekélelmezési konyhák; egyházunkban a norvég zsi- 
aómisszió képviseletében hazánkban tartózkodó Seeland 
Bernhard lelkész, valamint az egykori „soproni diák” 
Zeuthen Mogens és feleségének odaadó munkássága mind
mind érzékeltette, hogy az ökumené nem valami szép esz
me, sokkal több mint néhány „jámbor lélek álma.” Itt 
kell megemlíteni a naponta 280 diák számára ebédet biz
tosító „Protestáns menzát”. Evangélikus diákok segítségé
vel Dezséry László, akkor egyetemi lelkész állította fel. El
látását külföldi ökumenikus támogatás biztosította.

Ordass Lajos püspökké választásánál is jelentős szere
pet játszott nyelvtudása és az északi evangélikus egyhá
zakhoz fűződő kapcsolatai. -  Mégis, ha a két világháború 
között nem egyengette volna az evangélizáció, a teológiai 
megújhodás, -  evangélikus vonatkozásban -  a finn kap
csolatok segítségével is felizzó lelki ébredés az ökumené 
útját, minden másként alakult volna.

A „Lelkipásztor” szolgálata

Az amsterdami református delegációt Ravasz László 
református püspök készítette fel a nagygyűlésre. Felkészü
lésükben az ökumenikus tanulmányi osztály nem vett részt 
közvetlenül. Valószínűleg azért történt így, mert az evan-

gélikus delegáció sorsa teljesen bizonytalanná vált. Az ál
am és az evangélikus egyház közötti tárgyalás holtpontra 

jutott. A z állam nem járult hozzá Ordass Lajos püspök kiuta
zásához. Nélküle viszont senki sem ment k i  A közös felkészü
lésből így kimaradt egyházunk. Ez semmiképpen sem je
lentette azonban érdeklődésünk hiányát és a készülés mun
kájának mellőzését. Elég sajtónkat, különösen a Veöreös 
Imre által szerkesztett Lelkipásztor 1948-as és előző évfo
lyamait áttekintem. Figyelmünket ugyan lekötötte az LVSZ 
megalakulásának (Lund, 1947) ügye is. Az LVSZ egyik 
alemökévé választott Ordass Lajos püspök, figyelmét egy a 
kelet-európai evangélikus egyházak képviselőit egybehívó 
konferencia terve is foglalkoztatta Mindez nem csökken
tette, inkább fokozta az ökumenikus mozgalom iránti ér
deklődésünket és felelősségünket. Az ökumenikus témák 
teológiai konferenciákon, a lelkészi munkaközösségekben 
szüntelen előkerültek és a gyülekezetekben is ismertekké 
váltak.

Nagy Gyula, későbbi teológiai tanár, részletesen ismer
tette az amsterdami nagygyűlés megvitatásra kijelölt té
máit. A Bossey-e Ökumenikus Intézet tanfolyamain részt
vevők (Benczúr László, Komjáthy Miklós, Kada Judit, Dezséry 
László stb.) tapasztalatai közkinccsé váltak. Különösen a 
„laikusok mozgósításának” ügye keltett visszhangot. A bu
dapesti Luther Otthon megszűnte után létesített Luther Már
ton Intézet programja és közegyházi szolgálata is jórészt 
innen nyert indítást. -  Több tanulmány foglalkozott lelké
szi szakfolyóiratunkban az állam és egyház viszonyának, 
az egyház prófétai szolgálatának minő a politikai katoli
cizmus, mind a református teokrácia felfogásától eltérő, 
sajátosan lutheri megfogalmazásával. Igyekeztünk megfo
galmazni, mi az evangélikus egyház sajátos ökuemnikus 
szolgálata. „Szétrombolja-e az ökumenikus gondolat a hit- 
vallásosságot?” c. cikkemben -  a Bossey-i Ökumenikus 
Intézetben szerzett tapasztalatok alapján -  magam mutat
tam rá, hogy a református testvérek aktívabb szereplése 
az ökumenikus mozgalomban nem késztethet bennünket 
a csak magunkkal törődésre, ökumenikus felelősségünk 
erősítésére jelent meg Anders Nygren lundi professzornak 
„A lutheránus egyház feladata az új időkben” címen írt 
nagy tanulmánya. Óv a belső, szakrális körbe való vissza
húzódástól. „A lutheranizmusnak olyan lehetőségei van
nak, mint senki másnak.” „A lutheránus gondolat a ke
resztyénség körében egyedülálló módon helyezi az emberi 
földi életének egészét az Isten uralma alá.” „Nem Luther, 
hanem a szakularizmus osztotta fel az életet vallásos és 
profán területekre.” (Lelkipásztor 1948. 352. o.)

Az amsterdami beszámolók

Mivel az ökumenizmus hazánkban szorosan összefonó
dott a hitébresztés, az egyházi megújulás, és a jövő felé 
vezető út keresésének ügyével, több feszültséget és mind 
élesebb vitákat is kiváltó problémával és nézettel kellett 
szembesülnie a mozgalomnak. Ezek legfőbbképpen a kö
vetkezők voltak: 1. Izrael népéhez való viszonyunk -  2. a 
római katolikus egyházhoz való viszonyunk -  3. az egy
ház újjáépítése, tanításbeli, szervezeti reformok és szemé
lyi változások foganatosításával -  4. a társadalom újjáépí
tése, a szovjet befolyás alatt kibontakozó rendszerhez való 
viszonyunk.

Az e kérdések körül kialakult feszültségek és mind éle
sebb viták ismertetésére itt nem térhetünk ki. Külön ta
nulmányt érdemelnek. Józan, megértő elemzésükre 
ökumémkus identitásunk tisztázása érdekében nagy szük
ség lenne. A jelenlegi légkör ennek a feladatnak elvégzé
sét meglehetősen nehezíti. Az amszterdami világgyűléshez 
vezető utunk megértése tekintetében összefüggésében ért
hető meg, miért nem vett részt az amszterdami világgyű
lésen az evangélikus egyház küldöttsége Magyarországról, 
ül. miért vállalták képviseletünket külföldi tanulmányúton 
tartózkodó fiatal lelkészeink: Vajta Vilmos, Pósfay György 
és Leskó Béla.

Az amszterdami beszámoló kéziratait a világgyűlésen 
résztvevő reformátusok készítették el. Magas színvonalú, 
gondos munkájuk segítségével megelevenítik az olvasó szá
mára Amszterdam légkörét. Részletes ismertetést nyújta
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nak a nagygyűlés lefolyásáról, elemző, értékelő áttekintést 
adnak a négy szekcióban és a nyolc albizottságban végzett 
munkáról. Természetesnek tartjuk, hogy értékelésükben, 
egy-egy mozzanat kiemelésében a református nézőpontot 
érvényesítették. Ez különösen Ravasz Lászlónak az egész 
gyűlés jelentőségét méltató írásában érezhető leginkább. 
Valamennyien átérzik és érzékeltetni is tudják, hogy egy
háztörténeti eseményről van szó. Nem véletlen -  bár ma 
túlméretezettnek érezzük -, hogy „világzsinatról” beszél
nek.

A kéziratokból nem szerezhetünk tudomást a magyar 
evangélikus delegáció távolmaradásáról, annak okáról és a

nagygyűlés általi megítéléséről. Szóbeli közlésből tudjuk, 
hogy Makkai László csak nagy késéssel érkezhetett meg 
Amszterdamba- Ő hozta hírül Ordass Lajos püspök idő
közben történt rendőri letartóztatását. A Lelkipásztor köz
léséből ismerhetjük meg később Vajta Vilmos igehirdeté
sét, melyet a magyar reggeli istentiszteleti rend keretében 
tartott. Ugyancsak a Lelkipásztor közli Nagy Gyula összeállí
tásában a külföldi sajtószolgálatok segítségével készült, s az 
evangélikus vonatkozásokat is figyelembe vevő am-szterdami 
tájékoztatóját. Javasoltam mindkettőnek felvételét a most 
kiadásra tervbevett könyvbe.

Benczúr László

A M agyar Nemzeti Múzeum

A Helikon Kiadó, együttműködve 
a milánói Electa-val, amely a világ 
nagy múzeumainak bemutatására tö
rekszik: most a maga nemében ran
gos múzeumi vezetőt, kiállítási kata
lógus könyvet ad az olvasóközönség 
kezébe a Nemzeti Múzeumról; mely 
tartalom, művészi kivitel és ár tekin
tetében is elnyeri az olvasó tetszését. 
Soron következnek a legnagyobb ma
gyar múzeumok és kiállításaikról ké
szülő könyvek, s a világkiállításra 
összeáll egy sorozat.

A Magyar Nemzeti Múzeumról 
szóló könyv szerkezete áttekinthető: 
bemutatja múltját, fejlődését (beleért
ve az épületét is), leírja állandó kiál
lításait. Előnyére szolgál, hogy a kiál
lítási ismertetők rövidre fogottak, de 
a kiállításokat látogatóknak gyakorla
ti vezérfonalak. Jelentőséghez mérten 
elüt a magyar koronázási jelvények 
vezetője: több szó esik a MAGYAR 
SZENT KORONÁRÓL. A könyv 
szerzői -  élükön Fodor István főigaz
gatóval -  az egyes múzeumi szakte
rület olyan reprezentánsai mint 
Kovalovszki Júlia, Kovács Tibor, Lo
vag Zsuzsa és Tóth Endre. A kötet 
fotósai is remekelnek kép- és színha
tásaikkal.

Fodor főigazgató tanulmányából 
kitűnik, hogy Nemzeti Múzeumunk 
ma történeti múzeum. Feladata a ma
gyar nép és föld történetére vonatko
zó tárgyi emlékanyag gyűjtése, őrzé
se, tudományos feldolgozása és bemu
tatása. A gyűjtés felöleli hazánk egész 
történelmét. A világ sok országában 
azonban a nemzeti múzeumok nem 
mind történeti profilúak, számos he
lyen képzőművészeti jellegűek vagy 
kincstárak.

A múzeum alapítása egybeesett a 
magyar történelem korszakváltásával, 
az újkori nemzeti öntudat kialakulása 
és a polgári szabadságeszmék elterje
désével. A magyar közművelődés és 
tudományosság első modem intézmé
nyét gróf Széchényi Ferenc (1754- 
1820) alapította és hozta létre. A kor 
neves szakemberei támogatták: az 
éremtan területén, egykori tanára, 
Schönwisner István, a magyar címer
tan megalapítója, Kovacich Márton 
György, a régi oklevelek nagy szakér
tője, s a Martinovics-féle összeeskü
vés későbbi vértanúja, Hajnóczy Jó

zsef, aki könyvtára kialakításában se
gített. Széchényi a tudományosan 
megalapozott gyűjteményét a nemzet
nek ajánlotta fel. Azzal a szándékkal, 
mely Bessenyei György és Kazinczy 
Ferenc jeles tetteit is mozgatta: a ma
gyar nyelv és nemzeti kultúra korsze
rűsítése s intézményes alapjainak le
rakása Látták, hogy enélkül nem ala
kulhat ki a modem nemzeti öntudat 
s ez az út vezet a társadalmi előreha
ladáshoz. -

I. Ferenc császár és király 1802. 
nov. 25-én (190 esztendeje) adta hoz
zájárulását, így ez a nap a Magyar 
Nemzeti Múzeum születésnapja A to
vábbiak során az 1836-os országgyű
lés megszavazott összegével új múze
umépület építését kezdték meg. A 
tervezéssel József nádor Pollack Mi
hályt (1773-1855), a magyarországi 
klasszicista építészet legnagyobb mes
terét bízta meg. Pollack ekkorra hír
nevet szerzett a vidéki magyar kúri
ákkal és kastélyokkal (ő építette a ná
dor alcsuti kastélyát), Pesten a régi 
Nemzeti Színház, a régi Vigadó és a 
Ludoviceum-mal. Munkái közül leg
kimagaslóbb a Nemzeti Múzeum épü
lete (és a Deák téri evangélikus temp
lom).

A múzeum gyűjteményanyaga 
napjainkra óriásivá nőtt, mintegy 
1300000 tárgyat foglal magában. Épü
letében jelenleg 3 állandó kiállítás ta
lálható: a régészeti, a magyar nép tör
ténete és a koronázási jelvények kiál
lítás.

A KORONATEREMBEN talál
hatók a magyar koronázási jelvények. 
1978-ban -  33 évi távoliét után -  az 
Egyesült Államokból kerültek vissza. 
Az együttes tartalmazza a középkai 
királykoronázások legfontosabb jelvé
nyeit: a koronát, jogart, országalmát, 
a kardot és a palástot, amelyekkel ko
ronázáskor a szertartást végző főpap 
az Istentől származó hatalmat ráruház
ta szentelt olajjal az uralkodóra. A 
magyar koronát már a 13. századtól 
„Szent Koroná”-nak nevezték. A ko
ronázási jelvények közül a palást bi
zonyíthatóan Szent Istvántól szárma
zik. István király és Gizella királyné 
készíttette és adományozta 1031-ben 
a székesfehérvári Szűz Mária tisztele
tére szentelt templomnak.

Magyarország népeinek története

az őskortól a honfoglalásig kiállítás
vezető fejezetele két szakavatott szer
ző munkája. A Kárpátmedence törté
nelme természetes földrajzi egységből 
fakad, s válik majd a régi, történelmi 
Magyarország kereteivé.

Magyarország története a honfog
lalástól 1849-ig kiállítás különösen lát
ványos. A magyar nép történelme a 
keresztény magyar királyság kialaku
lásával vett új irányt. Szent István ki
rály intézkedései a korábban félnomád 
magyarságot a keresztény Európa ál
lamainak sorába emelte. A királyi ha
talom jelképes központja a koronázó- 
és temetkezőhely: Székesfehérvár, az 
udvar székhelye, az Árpád-kori Ma
gyarország fővárosa: Esztergom volt.

A magyar történelem legjelentő
sebb uralkodóját is megismerhetjük a 
tárlók során: Hunyadi Mátyást (1458- 
1490). Apja Hunyadi János, személyes 
vitézsége és hadvezért képességei ré
vén emelkedett az ország kormányzó
jává. Európai jelentőségű nándor
fehérvári győzelme (1456) -  emléké
re a keresztény világban szól a déli 
harangszó -  visszavonulásra kénysze
rítette a török hadakat.

A mohácsi vészt követően három 
részre szakadt országban leginkább az 
ERDÉLYI FEJEDELEMSÉG őrizte 
meg függetlenségét.

1830 körül az új nemzeti reform- 
mozgalom egyik vezéralakja, a kor 
legkiválóbb és áldozatkész főnemese 
gróf Széchenyi István volt. Az 1832- 
36-os pozsonyi magyar országgyűlésen 
kezdte politikai működését fiatal ügy
védként Kossuth Lajos, a későbbi sza
badságharc vezéralakja. A múzeum
ban láthatjuk, hogy a magyar forra
dalmat Ausztria kegyetlenül megtorol
ta. A forradalom és szabadságharc 
tárgyi emlékeit itt ereklyeként őrzik. 
A bemutatott tárgyak sorát a 13 ara
di vértanú tábornok arcképe, 
Batthyány Lajos ereklyéi és a magyar 
rabok börtönben készített emléktár
gyai és a megtorlás éveiből származó 
magyar női gyászruha zárja  le. A tör
ténelem kerekét azonban nem lehe
tett visszafelé forgatni. Magyarország 
megindult a polgári átalakulás útján. 
A remekmívű kötet kutatásokra ösz
tönző bibliográfiát is ad. (Electa -  
Helikon Kiadó Budapest 1992.)

Dr. Domonkos János
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A teológia szom szédságában

EVANGÉLIKUS TEMPLOMOK MAGYARORSZÁGON*
-  Egy értékes könyvről -  amelyet folytatni kellene -

A Hegyi és Társa Kiadó múlt 
évben megjelentetett albuma temp
lomainkról, azok berendezési tár
gyairól 5 tanulmányt és 76 temp
lomról fényképes-szöveges bemuta
tót tartalmaz. Az egyházi-, építé
szeti- és művészettörténeti áttekin
tésnek időhatárai: amint ezt dr. 
Harmati Béla már előszavában 
meghatározza -  a középkori ere
detet felmutató emlékek és 
Makovecz Imre siófoki alkotása. 
Talán még ennél is tágabb, mert a 
szerzők a keresztyén templomépí
tészet kezdetétől indítják gondola
taikat, és a legújabb alkotások tár
gyalása a „hogyan tovább?” kérdés
re adandó válasz keresését ébresz
ti az olvasóban.

Winkler Gábor építészettörténeti 
áttekintése ugyan a reformádóval 
kezdődik, de idézi Sólyom Jenő fél 
évszázad előtti írását, mely szerint 
„az evangélikus templomok törté
netének kezdetét éppen úgy nem 
lehet meghatározni, mint ahogy 
nem lehet az evangélikus egyházét 
sem.” Foltin Brúnó szerint a közös 
fatörzsből kinőtt új ág továbbra is 
a kialakultakhoz hasonló épületek 
alkotására törekedett. A kezdet 
azért sem határozható meg, mert 
a Luther tanításához csatlakozók 
nem építettek új templomot, ha
nem tovább használták a korábbi
akat. A megreformált istentisztele
ti rend követelményéhez alkalmaz
kodó templomokat csak később 
építettek. Törvények szűk korlátái 
között, hihetetlen áldozatokkal és 
kompromisszumokkal létrehozott 
„istentiszteleti helyek” voltak ezek, 
néha csak egy lakóház udvarán 
vagy átalakított pajtában volt gyü
lekezési lehetőség. A helyzeten a 
Türelmi Rendelet változtatott, ami
kor már jobb lehetőségekkel épít
kezhettek az evangélikus gyüleke
zetek. Számos példa bemutatásával 
templomaink kronológiai, stílustör
téneti és téralakítási rendszerbefog
lalását ismerhetjük meg Foltin

Brúnó és Winkler Gábor tanulmá
nyaiból

Két művészettörténész a temp
lombelsők értékeivel foglalkozik, 
G. Győrffy Katalin a berendezések
kel, Zászkaliczky Zsuzsa a képző- 
művészeti alkotásokkal. Luther 
szerint az istentisztelet lényeges ré
sze az igehirdetés és az úrvacsora 
Az előbbi helye a szószék, utóbbié 
az oltár. Szükségszerű, hogy mind
két hely jól látható és közel legyen 
egymáshoz. Így jön létre az evan
gélikus templomok speciális beren
dezési tárgya, a szószékoltár. Első 
ismert magyar a nemescsói (1713), 
és ezt követően ilyenek készülnek 
a XIX. század végéig számos al
földi .és dunántúli templomban.

Másik sajátosság, hogy az oltár 
nem emlékmű, hanem funkciót be
töltő hely (mensa). Ez meghatároz
za a képzőművészeti alkotások té
máját. Az oltárkép mindig Krisz
tus-centrikus, talán leggyakrabban 
Luther javaslatára az utolsó vacso
rát ábrázolja

Mind a templomépítészeti, mind 
a művészettörténeti korok változá
sa befejezetlen folyamat. Hogyan jel
lemezhető a jelen, és látható-e a 
jövő kibontakozása?

Az építész a legújabbat, a sió
foki templomot ugyan mérföldkő
nek tekinti, de a sámánfilozófiára 
utaló külső kiképzést, ugyanakkor 
a hagyományokra támaszkodó bel
ső téralakítást annyira egyedi al
kotásnak tartja, hogy ebből továb
bi fejlődésre nem tud következtetni

A művészettörténész szerint a 
festészet alaknélküli (nonfiguratív) 
tendenciája nem teszi lehetővé az 
oltárképek alkalmazását. Valószí
nűleg az évszázadunk második fe
lében már jelentkező átalakulás, 
vagyis az oltárépítmény (retablo) 
elmaradása, a szimbólumok foko
zott mértékű alkalmazása és a 
megszokott oltárkép helyett az 
egyszerű, ácsolt golgotai kereszt je
lenti a jövő útját.

A könyv második részében csodá
latosan szép képekben gyönyör
ködhetünk. A templomnak akár 
homlokzatát, akár interieuijét áb
rázolja a fénykép, tisztán, élesen, 
lényegretöiően mutatja a látniva
lót. Egy-egy fafaragás, párkány, 
oszlopfő, festett üvegablak, stukkó, 
szerkezeti rész vagy ábra bemuta
tása technikailag és művészileg 
egyaránt elsőrendű. Az olvasó egy- 
egv virágdísz, kovácsolt épületva
salás, orgonasíp, címer vagy más 
apróság érdekességét és szépségét 
jobban érzékeli, mintha azokat a 
helyszínen szemlélné. Kár, hogy a 
képekhez tartozó ismertetés nem 
mindig elégíti ki a kép által felkel
tett kíváncsiságot. Az ismertetés 
egyenetlen, hol fölöslegesen tartal
mazza az építtető egyház történe
tét is, hol a látnivalóra sem ad ki
elégítő magyarázatot.

A könyv lapozgatásakor temp
lomaink még bővebb megismeré
séhez is kedvet kap az olvasó. Pl. 
érdemes lenne tanulmányt olvasni 
a képeken látható orgonákról és 
ezzel összefüggően egyházzenénk 
fejlődéséről is.

A tanulmányok és a képek közt 
nincs szoros kapcsolat. Jó volna, ha 
a képek szövegmagyarázó illuszt
rációként is értékelhetők volnának. 
Sajnos, gyakran olvasunk a szöve
ges részben példaként említett köz
ségnevet, amelynek templomát 
nem találjuk a képek között.

Nem tűnik ki e könyvből, hogy 
milyen szempontok szerint válogat
ták ki a bemutatott templomokat, 
melyek száma az összes temploma
inknak mintegy negyedét-ötödét 
képviseli. Sokan csalódottan állapít
hatják meg, hogy saját, kedvelt temp
lomuk nem szerepel a könyvbea

Mindezek ellenére a könyv ér
tékes és gyakran nézegetett darab
ja lesz könyvtárunknak -  bizonyára.

Gryllus Vilmos
*Ez a két könyvismertetés folytatása a Lelkipásztor 
1993/3. számában megjelent ismertetésnek.
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Evangélikus Templomok Magyarországon

Végigolvasva és Hegyi Gábor kitűnő fo
tóit meggyönyörködve, -  mint magyar evan
gélikus -  kettős örömömnek kell, hogy helyt 
adjak mindenekelőtt:

1. Nagy öröm számomra -  mint min
den magyar evangélikus számára is -  hogy 
hírt adhatunk magunkról másoknak. A 
nemrégiben megjelent könyv reprezentatív 
módon mutatja be hazánkban fellelhető 
templomaink jelentős részét.

2. Öröm számomra az a bizonyosság, 
ami hitünk erejének halvány pislákolását, Is
ten megbocsátó, gondoskodó szeretetének 
erejét jelzi, hogy egyházunk történelmének 
nagy egészéből szeletként ittmaradva, a mö
göttünk hagyott negyven év felszabdalt tes
tünket sem tudta porba dönteni. Ezért a 
könyvben benne van a remény, hogy a so
hasem volt új helyzetünkben a bemutatott 
és be nem mutatott templomaink méltó be
fogadói lesznek a megszólaltatott ige és az 
úrvacsora szentsége által Jézus Krisztus és 
a gyülekezet közösségének.

Magyar evangélikus építész szemével te
kintve a könyvre, igazából nem sikerült el- 
döntenem, hogy a ma divatos ismerettenesz- 
tő könyvek közé kell soroljam, vagy tudo
mányos összeállításnak tekintsem -  ahol 
ugyan az illusztrációk a tanulmányoktól el
szakadnak. -  A kérdés eldöntése talán 
nem is olyan lényeges. Sokkal fontosabb, 
hogy mennyire generálja az olvasó gon
dolatait.

A színes fotóanyag összeállítása, az 
egyes fotók komponálása, a részletek gon
dos bemutatása, a beállítások aprólékos tü
relemmel történt megkeresése mind-mind 
egy lényeglátó művészre utalnak. Érezhetjük 
ezt az dtárokon meggyújtott gyertyákból, a

-  Gondolataim a könyv lapozgatása közben -

szükséges helyeken bekapcsolt világításból, 
az oltárra gondosan elhelyezett virágokból, 
de a padokra katonás sorrendbe állított éne
keskönyvekből is.

Építész létemre megszokhattam volna, 
hogy az épületeket többnyire üresen, hasz
nálói nélkül mutatja be a szakmai irodalom, 
mégis itt nagyon hiányolom a templombelsők
ben a gyülekezetei.

A tanulmányok közül Foltin Brúnó „Az 
evangélikus templom” című kása ragadott 
meg tömörségével, de elsősorban Luther 
Márton szavainak precíz értelmezésével 
(Schmalkaldeni cikkek kapcsán).

Az „Építészettörténeti áttekintés” feje
zetből hiányolom a keresztyén templomok 
lényegi ismertetését és összevetését. Ami ki
mondottan zavart az „istenháza" gyakori 
szóhasználata, mert ez környezetemben so
hasem volt az evangélikus templomra ráru
házható fogatom. Gondolataimat megerősíti 
az 1944-ben megjelent „Evangélikus Temp
lomok” című könyvben „A templom belső 
tere” Révész István történeti és elvi tanul
mánya a keresztyén templom lényegéről, 
melyben fogalmilag is elhatárolja a pogány 
istenek házát a keresztyén templomoktól.

A „szószékoltárok, oltárok, berendezési 
tárgyak az evangélikus templomokban”, va
lamint „A XIX. és XX. század képzőművé
szete az evangélikus templomokban” című 
írásoknál különösen érezhető a hivatkozott 
illusztrációk különválasztása.

Mint gyakorló tervező építész, bízom 
abban, hogy -  ha nem is nagy számban -  
de épülnek evangélikus templomok. Ezért 
szükségesnek tartom, hogy a közeljövőben 
teológusok, egyháztörténészek, egyházművé
szetekhez értők és építészek közösen végig

gondolják és megfogalmazzák az evangéli
kus templom és berendezéseinek elveit.

így például:
-  Az evangélikus templom külső 
megjelenése.
-  Szakrális jegyeket magukban hor
dozó építészeti elemek szükségessé
ge-
-  Szimbólumrendszerek alkalmazása.
-  Oltár, vagy menza asztal.
-  Két pólus (szószék és oltár) vi
szonylatának megfogalmazása.
-  Keresztelő medence -  szószék és 
oltár.
-  Képzőművészeti alkotások jelenlé
te.
-  Modern kommunikációs eszközök 
alkalmazása (hangosítás, telekommu
nikáció stb.).
-  Belső tér alakulása laikusok inten
zívebb bevonása esetén.
-  Liturgia szerepe és térformáló ha
tása.

Újrafogalmazható, megújító szándéka
inkban azonban (ha lesznek) a lutheri hit
nek kell kifejezésre jutnia: „A gyülekezet 
egyetlen test, életének középpontja az Ige 
és a szentségek, amelyek azonban Isten 
ajándékai és nem a gyülekezet önkultuszá
nak eredményei” (Révész István).

„Ez pedig azt jelenti, hogy az istentisz
telet »élő és ható« igéjében és az úrvacsora 
szentségének kiosztási aktusában van jelen 
Jézus Krisztus a maga valóságos voltában 
az őt befogadó hívek számára.” (Foltin 
Brúnó).

ifj. Benczúr László 
Ybl-díjas építész

A felvilágosodás alkonya, az irracionalizmus hajnala?*

Az 1992 évi L.M.K. témáink közül -  azt gondolom -  
ez a kérdőjellel felvetett téma a legizgalmasabb, hiszen 
olyan szerteágazó kérdést vet fel, amelynek filozófiai, szel
lemtörténeti, teológiai történeti, politikai, gyülekezeti vo
natkozásai a mai egyházi életünkben is megmutatkoznak. 
Mindezt egy behatárolt keretű tanulmányban felvázolni 
szinte lehetetlen. Ha mégis megkísérlem, eleve tudom, 
hogy sokféle hiányosságai lesznek, ezért a teljesség igé
nyét'nem szabad alkalmazni reá, inkább csak a tovább
gondolkodásra szeretne indítást adni.

Induljunk ki a felvilágosodás fogalmából. Egyike volt a 
legösszetettebb európai szellemi mozgalmaknak. Gyökere 
az észt tisztelve, a racionalizmus talajába nyúlik, és így 
ellensége minden transcendensnek (vallás, hit, dogma stb.) 
Ugyanakkor a racionalizmusból az idők folyamán eljutott 
az individualizmusig, majd különféle más fokozatokon át- 
menve, a legellentétesebb elemeket olvasztotta magába. 
Kiindulása a laicizált boldogságkeresés volt, amit a ráció 
majd a humánum eszményképe követett.

GYÖKEREI A GÖRÖG FILOZÓFIÁBAN

Milétosz Kr. e. VII. század végén fontos kereskedelmi 
és hajózási központ volt. Az itt keletkezett filozófiai isko
la bizonyos természettudományos felfedezések kapcsán ju
tott el arra, hogy igyekezett minden létező őselvet, annak 
anyagát megragadni. így Thalész Kr. e. 624-547, ezt az 
őselvet a vízben vélte megtalálni, majd Anaximandros Kr. 
e. 610-547 egy speciális anyagban az „apeiron”-ban, 
Anaximenés Kr. e. 585-525 a levegőben gondolta, amely
nek sűrűsödése és ritkulása által keletkezik a föld, a víz, 
a kő és a tűz. Ez utóbbinak lobogásában látta azt a dia

lektikát, hogy minden változik, folyik, semmi sem mozdu
latlan. Ilyen előzmények után Kr. e. V. században 
Empedoklesz, Anaxagorasz és Demokritosz erősen haj
lanak a korabeli vallásosság megkérdőjelezése felé és kü
lönösen az utóbbi eljut az ateizmusig. A szofisták sorában 
Protagorasz megállapítja, minden dolog mértéke az em
ber. Szókratész erkölcstana racionalista, szerinte az erény 
tanítható. Epikurosz pedig a középpontba a gyakorlati fi
lozófiát teszi, amely valójában kifinomult egoizmus. A gö
rög filozófián felépülő római gondolkodásban Lucretius 
Titus Cárus Kr. e. 97-55 Epikurosz nyomán eljut az ate
izmusig. Horatius „carpe cüem” életszemlélete pedig az 
élvezetek hajszolását népszerűsíti. Ez vezet el a római bi
rodalom erkölcsi romlásához, amit így fejez ki egy ma
gyar gondolkodó: „minden ország támasza, talpköve a tisz
ta erkölcs, amely na elvész, Róma ledől és rabigába gör
béd”.

A keresztyénség ezt a pogány szellemű filozófiát 
igyekszik gyökeresen kiírtam, noha ez teljesen mégsem 
sikerült. Maradtak töredékek az antik filozófusok mun
káiból, így képet alkothatunk erről a korai pogány felvi
lágosodásról. A görög filozofáló hajlam azonban az egy
házon belül is érvényesült, hiszen a karai keresztyénség 
krisztológiai vitái, a Szentháromság kérdése körüli vita 
(arianizmus) és egy sor különféle szekta mind végül is 
ilyen gyökerekre vezet vissza. A keresztyén filozófia Szent 
Ágoston, Albert us Magnus, Aquinói Szent Tamás mun
kássága nyomán alakul ki a középkori skolasztikus filozó
fia, amely egyeduralkodóan határoz meg mindent, tudo
mányt, kutatást, gondolkodást és rendel mindent az egy-

•Lmi m L tftjpásztor 1993/2. u á m íh a a  S á r k í i j  T iborié  azcm o r t n i  cikkéi
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házi szemlélet ellenőrzése alá. Ez ellen támad a reneszánsz 
filozófiája; Nicolaus Cusanus, Copemikus, Galileo Galilei, 
Niccolo Machiavelli és Brúnó Giordano. Akik a földköz
pontú világrendszerről a napközpontú világszemléletre jut
nak el. Cáfolják a teremtés gondolatát. Mindezért az 
inquisitió Galileo Galileit tanainak esküvel való megtaga
dására. Brúnó Giordanot pedig máglyahalálra ítélte. A 
gondolkodás ilyen irányú folyamatát azonban már nem 
lehetett megállítani. A XVII. századi angol polgári filozó
fusrác, így Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke 
élesen bírálják az egyházi életet, annak gyámkodását és 
azzal szemben a polgári gondolkodás szabadságát és a ka
pitalista szabadverseny gondolatát képviselik. Még tovább 
megy a francia René Descartes, akinek híres filozófiai alap
tétele: cogito ergo sum -  gondolkodom, tehát vagyok, vég
ső konklúzióként már az ész hatalmát hirdeti. Ekkor a 
francia fáradalom  felé haladó polgári gondolkodás már 
egészen elfordul az egyháztól, bar az istenfogalma még a 
deizmus felé hajlik, csak néhány radikális képviselője jut 
el az ateizmusig. Ennek jellegzetes képviselője Voltaire. 
Ő a felvilágosodás eszméinek igazi népszerűsítője. Ragyo
gó elmeéllel megírt szatírái az egyházat (katholicizmust) 
támadják, de még Ő is deista A kor máak nagy filozó
fusa Montesquieu, szintén deista, de jellemző, hogy a föld
rajzi determinizmust képviseli, amely szerint az emberek 
erkölcsi felfogását nem a hit, hanem az éghajlat, a talaj, 
vagy a terület nagysága határozza meg. Jean-Jacques 
Rousseau már a radikális polgári rétegeket képviseli. A 
pedagógiai idealizmus híve (Emile) úgy gondolja, hogy a 
káros hatások elől elzárt ember, alapvető módon jó em
ber lesz. Ő is deista Julien Offray de Lamettrie élesen 
szemben áll az egyházi tanítással és kritizálja a dogmákat. 
Tovább megy Denis Diderot, aki éles gúnnyal illeti mind 
az államot, mind az egyházat. Ő  már eljut az ateizmusig.

A francia forradalom bizonyos visszahatást kelt az eu
rópai gondolkodásban, így a német filozófia az idealizmus 
vonalára kerül. Ennek kimagasló képviselője Immanuel 
K ant Fő művei ezt a kritikát mutatják: Kritik der reinen 
Vernunft, Kritik dér praktischen Vernunft, végül: Kritik 
dér Urteüskraft. (Az ítélőerő kritikája) Bizonyos kompro
misszumra törekszik az idealista és a materialista gondol
kodás között, bár Ő maga az idealizmus oldalán áll. 
Johann Gottlieb Fíchte azonban már a francia forradalom 
lenyűgöző hatása alatt gondolkodásában a szubjektív ide
alizmuson át eljut az ateizmusig. Legmesszebb azonban 
Ludvig Feuerbach megy el, aki materialista ismeretelmé
letében jelentős hatással volt kortársaira A XDC század 
első felében Kari Marx és Friedrich Engels a korszak ter
mészettudományos világképe alapján fogalmazza meg a 
dialektikus materializmus tételeit, melyet a „tudományos 
világnézet” igényével hirdetnek. Hatásuk a kor diákságá
ra kétségtelenül igen jelentős. A XDC század végének új 
irányzata a voluntarista irracionalizmus. Ennek két jelen
tős Képviselője: Artúr Schopenhauer, aki látva, hogy a ra
cionalizmus minden hiba forrása, a voluntarizmus pesszi
mista irányát képviseli, és mindenfajta haladást tagad és 
értelmetlennek lát. A másik Friedrich Nietsche, aki az em
beriség jövőjének vizsgálata során eljut az Ubermensch 
képzetéig és ezen a vonalon a későbbi hitlerista fasizmus 
előfutárává válik.

A XX. század elején a természettudományokban, fizi
kában, biológiában bekövetkező óriási változások forra
dalmasítják a filozófia útját. Jelentkezik az irraconahzmus, 
melyet Henri Bergson és Benedetto Croce neve jelez. En
nek egyik ága a neopozitivizmus, melyet Wittgenstein és 
Russelképviselnek, másik ága az existencializmus, melyet 
Sörén Kierkegaard, Martin Heidegger, Kari Jaspers, Jean- 
Paul Sartre és Albert Camus képviselnek. Minket főleg 
Kierkegaard stádium elmélete érint, amely szerint az élet
nek három rendje vem. az első az esztétikai, ide tartozik 
az érzéki vágy, a szeretem, az unalom, és a szórakozás, a 
második az etikai, ide tartozik a választás, a szorongás, és 
a harmadik a legmagasabbrendű a vallásos stádium, ez az 
élő hit realitása.

Ez a filozófiatörténeti áttekintés alapozza meg a cím
ben felvetett kérdésre a választ A XX. századi tudomá
nyos, technikai forradalom, alapvetően ingatta meg az em
bert a maga értelme (ész-ráció) mindenek felett való mér
tékének képzetében. Érvényesülni kezd az igazi tudós alá
zata: mivel ennyi mindent már tudok, látom, hogy még 
milyen mérhetetlenül sok az, amit nem tudok. A felvetett 
kérdésre tehát ez a válasz, eljött a felvilágosodás, a racio

nalizmus alkonya. Ugyanakkor a filozófiatörténet már fel
villantja az új irányt az racionalizmusban.

Itt szinte lezárhatnám munkámat, de gondoljuk át min
dezt egy minket közelebbről érintő más aspektusban is.

TEOLÓGIATÖRTÉNETI GYÖKEREK

Munkámban e fejezet során nem szeretnék idegen tol
iakkal ékeskedni, ezért előre bocsátom, hogy drága emlé
kű szeretett professzorom, dr. Karner Károly egy régebbi 
lelkészkonferenciai előadására támaszkodom.

A felvilágosodás és a XVIII. sz. irracionalizmus, noha 
kritikájával szétmálasztotta mindazt, amit a reformáció utá
ni teológia a lelkészekben és a gyülekezetekben is hitük
ben felépített, s ebben az értelemben negatív jelenség, 
mégis az a kritikai szellem, amely ezzel együttjárt, meg
alapozta a különféle teológiai tudományszakokat. Ami ed
dig zömében egyházi hagyomány volt, azt most a kritika 
éles bonckése alá vette és kutatni kezdte. Így indul meg 
a Bibliakritika, a szöveghitelesség kérdése, az írásmagya
rázat tudományos megalapozása, a kortörténet, az általá
nos egyháztörténet stb. Mindez annak a Schleier- 
machernek a nevéhez kapcsolódik, aki a német idealista 
filozófia nyomán indul új úton. Ilyen irányban írja Dávid 
Srauss híres Jézus könyvét: Leben Jesu-t, a történeti Jézus 
alakját kutatva Ferdinand Baur az őskeresztyénséget vizs
gálja a kritika szemével. Tovább lépett Albert Ritschl. aki 
Luther megigazulási és kiengesztelési teológiai szemléletét 
állította a Középpontba. Ebben az időben hatalmas erővel 
folyik az ókon emlékek feltárása, és az ásatások óriási 
anyagot hoznak elő. Igaz, ennek is volt negatív hatása is, 
hiszen összekapcsolta az őskeresztyénség vizsgálatát a 
hellenista vallásokkal és azok egyik elágazását látta a ke- 
resztyénségben. Isten útja azonban előhozott olyan teoló
gusokat, mint Ihmels Schlatter, akik különös adottsággal 
szólaltatták meg Isten igéjét. így következett be az első 
világháború.

A háború pusztítása elemi erővel ébresztette rá az em
bereket, hogy a haladás felé ívelő ábrándja összeomlott. 
A felszínes kultúrprotestantizmus, amely az emberi sze
mélyiség nagy értékeit látva, megfeledkezett Istenről, most 
Rudolf Ottó marburgi professzor könyve nyomán (Das 
Heilige) rádöbbent arra az irracionális valóságra, hogy Is
ten „das ganz Andere” valami egészen más, mint a mi 
emberi életformánk. Ő kinyilatkoztatta magát és majd íté
letet tart felettünk. Egy másik tényező is hatott, 1917-ben 
volt a reformáció jubileuma és ez újra Luther felé fordí
totta a teológusok figyelmét. így Kari Stange a lutheri 
megigazulás-tannak a modern ember számára való meg
szólaltatásával hozott radikálisan újat Johan Ficker hallei 

rofesszor ekkor fedezte fel Luther eredeti előadásának 
éziratát, amelyet a Római levélről tartott és amelyben az 

ő reformátort fejlődése pontosan kimutatható. Az új esz- 
mélést segítette Sörén Kierkegaard dán teológusnak, az 
existendaüsta filozófusnak szolgálata, aki a különcködés 
látszatát is felvállalva élte a keresztyén élet és Krisztus
tanúság existenciális valóságát. Jelentős volt az a segítség 
is, amit a két Blumhardt (idősebb és ifjabb), valamint a 
svajzi Kutter és Ragaz vallásos szocializmusa hozott.. Kri
tizálták az egyházat szociális tehetetlensége miatt. Új fe
jezetet nyitott a teológia történetében Kart Barth munká
ja. Barth ugyan még a teológiai liberalizmus neveltje volt 
és a kultúrprotestantizmus szemléletével indult a lelkészi 
szolgálatra, de igen hamar megragadta egyrészt a vallásos 
szocializmus gondolata, másrészt a „krízis -teológia, amely 
Isten igéjét helyezi a középpontba, azzal szembesíteni kí
vánja az embert. Ez a szemlélete érvényesült a híres 
Rőmerbrief kommentárjában, amely sodró erővel ragadta 
meg olvasóit. Gondolkodásában népi az ember kegyes ér
zelmeiről beszél, hanem arról az Úr Istenről, aki szabad 
Úr és aki úgy és akkor adja magát, jön közel hozzánk, 
isperteti meg magát, amikor néki tetszik. Ő jön hozzánk, 
ő  szólít meg minket Ebben világosan szólal meg Isten 
transcedens volta. Teológiája során Barth mind radikáli
sabban veti le a filozófiai vonásokat és gondolkodása egy
re tisztábban az ige teológiája. Isten igéjéről úgy beszél, 
hogy az akkor lesz a számunkra élő valóság, döntésre 
kényszerítő valóság, amika- abban Isten maga szól hoz
zánk. Isten üdvösséget szerző cselekedete így lép az éle
tünkbe. Itt vált Barth teológiája igazán krisztocentrikussá, 
hiszen az igében mindig ezzeí az élő Krisztussal találko
zunk. Sajnálatos, hogy gondolkodása később túlhaladt ezen
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az ,jge teológiája” szemléleten az egyház teológiája irá
nyában. Ennek következménye, hogy az 1927-ben megje
lent nagyhatású műve, amely Chrisuiche Dogmatik cím
mel került elénk, az újabb 1932-es átdolgozott kiadásában 
már Kirchliche Dogmatik címmel jelent meg. Hitvallási 
vonala is mind merevebben a kálvinizmus irányába hajolt. 
Vele kapcsolatban Eduard Thurneysen nevét kell említe
nem, aki hűséges fegyvertársa volt mindvégig. Emil 
Brunner és Paul Althaus viszont már a lutheri örökség 
vonalán maradtak. Ezt az öntudatos lutheri irányvonalat 
képviselték Hermann Sasse és Elért Werner erlangeni pro
fesszorok. Ez utóbbi két kimagasló értékű művet alkotott: 
„Morphologie des Luthertums”, amely az egészséges lut
heránus hitvallásosság foglalata, a másik „Dér chnstliche 
Glaube” című dogmatikája, amely a keresztyén hitet a 
lutheri gondolkodás szemléletével ragadja meg és tette 
iránymutatóvá mindmáig a teológusok számára.

Néhány mondattál utalni szeretnék az északi evangéli
kus teológusok munkásságára, akik részben az ökumenikus 
mozgalmon keresztül nyújtottak termékeny hatásokat a 
lutheránus teológia számára, így Náthán Söderblom, 
Gustav Aulén, Anders Nygren.

Külön ki kell emelnem Kittel tübingeni professzornak, 
sok munkatárs közreműködésével szerkesztett munkáját: 
„Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament”, mely 
sokak nézete szerint a protestáns teológia leghatalmasabt > 
vállalkozása a reformáció kora ó ta  Az utóbbi időben igen 
gazdag a teológiai irodalom. Szinte a teológia minden szak
területén óriási munka folyt és ezek nyomán könyvtárnyi

Eublikáció jelent meg világszerte. Különösen jelentős a 
uther-kutatás munkássága.

Vessünk még néhány pillantást a magyar teológiára is. 
A felvilágosodás és a vele társult racionalizmus egyrészről 
ugyan a százéves artikuláris korszak után, korábban a vé
res majd vértelen ellenreformáció irtózatos pusztítása, gyü
lekezetek százainak kiirtása után a türelem idejét hozta.
II. József Türelmi Rendelete ennek a felvilágosodásnak a 
terméke. Mindez olyan lelkesedést keltett gyülekezeteink
ben, hogy pl. Tolna-Baranya több gyülekezetében n . Jó
zsef arcképét a templomba az oltár mellé helyezte a ko
rabeli gyülekezeti közakarat, mégis világosan kell látnunk, 
hogy ez a felvilágosodás az üldözés idején kimerült gyü
lekezetek Jelki megújulását éppen nem szolgálta. Talán 
Wimmer Ágoston telsőlövői pap nevét említhetjük, aki a 
bibliaterjesztés területén végzett jelentős munkát, de hit
beli éledés az O szolgálatát sem követte. Kiss János szu
perintendens irodalmi tekintélyével, énekeivel, éppen a ra
cionalizmus szellemét terjesztette és énekeskönyv- 
kiadásai’oan a reformáció idejéből való énekeket a racio
nalizmus szelemében írta át és vette el ezzel azok igazi 
igei üzenetét. Az úniós törekvések (egyesülés a reformá
tusokkal a nagyobb számbeli súly érdekében) majd a pes
ti közös teológiai akadémia szellemében ugyanez a racio
nalizmus hatott. Bár volt egy szerényebb konfessionális 
irányzat is, amit Daxer György, Stettner Gyula és Straner 
Vilmos neve fémjelez, de igazi újulás csak az 1917-es 
Luther-jubilieum után, annak jegyében indult meg. Ezt 
követte 1930 után a finn ébredési mozgalmakkal való kap
csolat épülése, a budapesti első finn-ugor lelkészkong
resszus, a megélénkült ösztöndíjas kapcsolat, és Mott Já
nos főiskolások között végzett hitébresztő szolgálatának 
begyűrűzése egyházunkba is. (MEKDESZ.) Mindezek az 
ifjabb lelkészek között elindították a lelki ébredés munká
ját.

Motiválta a XX. századi magyar teológiát Barth bizo
nyos hatása, de még inkább a német egyházi harc. A 
nemet kersztyének (DC) mozgalma alig hagyott nyomot, 
de a Hitvallo Egyház (BIO annál inkább. Sok lelkészün
ket érintett meg Althaus, Elert és Sasse hatása Ugyanak
kor a magyar népi fiókkal való kapcsolat, amely az új 
nemzedéket fogékonnyá tette a magyarság (parasztság) 
sorskérdései iránt, (egyke, földosztás, nemzetiségi problé
mák, kivándorlás, a népi zeneművészet, képzőművészet 
stb.). Egyházunknak ugyanis különösen ez utóbbi terén 
jelentős feladatai vannak, hiszen a hazai evangélikussá** 
magyar, német, szlovák nyelvű gyülekezetekből tevődik 
össze.

Nagy értéke a magyar evangélikus egyházunknak, hogy 
noha mindig nyitott volt a világ, de főleg az európai luthe
ránus teológiai irányzatok fele, mégis volt benne mindig 
valami gondviseléstől való önmérséklet, amely visszatar
totta a szélsőséges irányzatoktól, illetve azok közvetlen át

vételétől. Itt azonban ismét határt szabok teológiatörténe
ti eszmefuttatásomnak és összegezem a témánk címében 
felvetett kérdésre adható válaszom: A felvilágosodás alko
nya a teológiában is bekövetkezett és bizonyos úi (talán 
irracionális) elemek jöttek elő, de ezek irányvonalát még 
nehéz volna pontosítani.

POLITIKAI, TÁRSADALMI GYÖKEREK

A magyar történelem tanúsága szerint a hazai felvilá
gosodás már készen vette át a nyugati eredményeket. El
ső jelei ül. Károly uralkodása idején a hallei pietizmus- 
ban (Bárány György, Bél Mátyás) jelentkeznek, katolikus 
vonalon a piaristák iskoláiban jelentkezik. Ekkor ez a fel
világosodás még messze van az egyházellenességtől. Az 
udvari körökben és a főurak társaságában Voltaire és az 
enciklopédisták szellemi hatása érvényesül és 1770-től a 
Magyarországon is megjelenő szabadkőmíves páholyokon 
keresztül jut el szélesebb értelmiségi rétegekhez. Ezekben 
már a deizmus, sőt az ateizmus is érvényesül. Ekkor a 
felvilágosodás még pozitív hatású, hiszen a magyar nem
zeti öntudat kialakulása irányában hat és irddalmilag 
Bessenyei György és a testőrök irodalmi munkájában mu
tatkozik meg és kap nacionalista jelleget.

II. József felvilágosodása, szembefordulás a korábbi ba
rokk rendi szemlélettel és eszméje az abszolút állam, a 
nagyhatalmú monarchia és a közjó. Intézkedései között 
vannak egyházellenesek, amelyek a katolikus egyházat 
érintik, annak kolduló rendjeit eltörölni rendeli, viszont az 
így nyert anyagi javakból 950 új plébániát létesít a közjó 
érdekében és a papnevelést a budai egyetemmel össze
kapcsolt szemináriumban, magasabb nívón biztosítja A Tü
relmi Rendelet (17811 kiadása pedig feladja az állam egy- 
házias jellegét és vallásilag közömbössé teszi. Tudjuk, hogy 
II. József felvilágosult nézetei, a francia forradalom hatá
sára bizonyos zűrzavart keltenek. Az emberi jogok dek
larálása a kezdődő individualizmus gondolatait ébresztik 
és ez olyan színes változatban mutatkozik meg, mint 
Dugonics András nacionalizmusa, Balogh Péter a rendi
ség képviselője, az evangélikus papfiú Hajnóczy József a 
radikalizmus képviselője (belekeveredik a jakobinus moz
galomba) a jobbágyság érdekeit Belnay György Alajos 
képviseli. Bonyolítja a dolgokat a bécsi udvar törekvése, 
amely az öntudatosodó magyarsággal szemben a nemze
tiségeket aktivizálja Ennek jele hogy a Bánságban külön 
szerb territóriumot akarnak Kialakítani. Erdélyben ez úgy 
jelentkezik, hogy az eddig önálló fejedelemség, melyben a 
református volt az államvallás, visszakerülve a Habsburg 
uralom alá, újra katolikus püspökséget szervez és Micu 
Innocentius román püspök már a politikai harcot is elkez
di és a románok dáciai (római) eredetére hivatkozva, tör
ténelmi jogokat is követel.

A magyar felvilágosodás kb. egy évszázad alatt átment 
a racionalizmus, az individualizmus, a liberalizmus és a 
nacionalizmus egymásbafonódó gondolatkörein. Az állam- 
felfogásban Montesquieu filozófiája hatott, ez liberálisabb 
büntetőjogot, antiklerikalizmust, de bizonyos hazafiságot 
is ébresztett a magyar értelmiségben, Rousseau szellemé
ben az emberi jogok érvényesítését kívánták, Voltaire 
deizmusa vallási türelmet, a dogmákkal szembeni gúnyo
lódást és ezen továbbmenve vallástalanságot terjesztett. 
Mindezek együtt hatottak a magyar értelmiség gondolko
dásában és ezek az eszmék lassan mind lejjebb értek. A 
tanítókig és a falusi értelmiségig is eljutottak, rajtuk át 
pedig az ifjúságig, még a falusi iskolákban is. Erre még 
utalni fogok később.

Másrészről a felvilágosodás pl. Kazinczy Ferenc nyelv
művelő munkájában, gr. Széchenyi Ferenc Magyar Nem
zeti Múzeumot alapító tettében, gr. Festetich György a 
keszthelyi Georgion alapításában, a magyar nemzeti iro
dalom éledésében, amit Csokonai, Berzsenyi, a Kisfa- 
ludyak, Katona József neve jelez, gr. Széchenyi István fá
radozásában, amit a Magyar Tudományos Akadémia meg
alapítása. a Hitel, Világ, Stádium írásában, amelyek a nem
zet gazdasági, politikai újjászületését célozzák, mintegy 
együtt mutatja a felvilágosodás pozitív szerepét.

Vagy lássuk Kossuth szerepét, aki a reformországgyű
lések idején az Országgyűlési Tudósításaival szinte az egész 
országot mozgósítja. Az ő liberalizmusa, összefonódva a 
magyar nemzeti gondolattal, sodró erővel jelentkezik a 
nép körében. Az Í940-es évek a magyar nép és a népiség 
felfedezésének korszaka. Figyelemreméltó, hogy akkor eb
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ben a liberalizmusban nincs meg az a világpolgári szem
lélet, amelyik később előjött belőle és éppen a nemzeti 
közömbösség felé a liberális gondolkodási helyezte elő
térbe.

Talán az 1848-as szabadságharc ügyéről nem kell szól
nom. Érdekes azonban, hogy mint minden alapvető vál
tozásnak, a kezdetén velejárója volt egyes helyeken a zsi
dóellenes tüntetések és a földosztó mozgalom megjelené
se de ezek ellen keményebb karhatalmi intézkedésekre 
sehol sem volt szükség. A szabadságharc (Jellasics táma
dása) kényszerű jogi és pénzügyi körülményei között, ami
kor a nemzeti hadsereg megteremtése, felszerelése, ellátá
sa létérdek volt, lehetett kifogásolni a kormány vagy sze
mélyesen Kossuth intézkedéseinek törvényes alakiságát, így 
a trónfosztás menetét is, de az események sodrásában nem 
igen lehetett alkotmányosdit játszani. Ezt később sokan 
élesen bírálták is. A hazai szellemiség, az irodalom mégis 
az összeomlás után, az abszolutizmus idején olyat alko
tott, amire a világirodalomban is kevés példa van. Az el
nyomás letargiájában élő nemzetnek Arany János balla
dái, Tompa Mihály allegóriái, Jókai Mór regényeinek me
sevilága hozta az enyhülést, a gyógyírt a sebekre. Nagy 
kár. hogy ezeknek ifjúságunkkal való megismertetése az 
utóbbi fél évszázadban szinte megszűnt, illetve formálissá 
vált, hátterének igazi felrajzolása nélkül.

Égyházunk büszkesége, hogy Kossuth, Petőfi, Görgey 
neve mellé odaírhatjuk, hogy evangélikusok voltak, lát
nunk kell. hogy a korszellemmer együtt járó vallási 
elerőtlenedés őkét sem kerülte el. Életükben mégis van 
még a szülői házból hozott áldott nyoma evangélikus hi
tüknek.

Lássuk a korszak gyülekezeteinek képét is  Az egyházi 
értelmiség nagy többsége a kor liberális, kultúrprotestáns 
szellemiségében é lt Már nem volt igazi patrónus, aki véd
te a gyülekezetét és a papját. A jogi problémák foglalkoz
tatták. Ki irányít az egyházban. A hierarchia, illetve a 
kyriarchia vitája. Nagyobb poblém a volt azonban az egy
házi iskoláinkban (elemi, falusi iskoláinkban) a tanítók hely
zete. A kor szellemisége, deizmusa, sőt ateizmusa is elju
tott már hozzájuk is. Sok fegyelmi eljárás tanúsítja ebből 
az időből, hogy falusi tanítók is olyan dolgokat tanítanak 
a gyermekeknek, amelyek Jézus születését, Mária szere
pét, feltámadását stb. a racionalizmus vagy a Renan féle 
Jézuskép szellemében megkérdőjelezik. A gyülekezetek
ben a gyermekeken át gyorsan terjedtek ezek az eszmék 
és rombolták a hitéletet. Növelte a bajt a papok kényel
messége is. A hitoktatást a tanítók végeztek, elmaradt a 
papok pásztori, látogató szolgálata is, de nem kívánom 
folytatni. Nem utólag akarunk pálcát törni tisztes szolga
társak felett. Ez volt a kor szelleme, ez volt a szekulari- 
zálódás. Ebben mutatkozott a legnagyobb rombolás, amit 
a felvilágosodás, a racionalizmus, a liberalizmus, most már 
lejutva a falvakba is, az ellenreformációt is felülmúló mó
don ártott. Még a két világháború közötti időben is lehe
tett volna olyan belső reformokat végrehajtani, pl. a nagy 
yülekezetek lelkészi körökre való osztása, hogy a hívek
éi élőbb kapcsolat épülhessen ki, de ezt meggátolta a 

megmerevedett lelkészi életforma, a teológia kiszikkadá- 
sa, amit csak az 1930 utáni években kezdett változtatni a 
szélesebb lelkészi karig lehatoló teológiai újulás és az 1935 
után indult lelki ébredés, amely a lelkészevangélizációk 
eredményeként mutatkozott. Ezt követte, sajnos már túl 
későn a pedagógus evangelizációk sora. Felismerte egyhá
zunk, hegy egyházi iskoláink pedagógusainak hitbeli me
gújulása nélkül a felvilágosodás, a racionalizmus szelleme 
csak további lelki kárt okoz híveink életében. Az evan- 
élizációk hitújító szolgálatában Isten Lelkének áldott esz- 
özei voltak Turóczy Zoltán, Scholcz László, Ordass La

jos, Kapi Béla, Szabó József, Csepregi Béla, de talán az 
első helyre Gáncs Aladárt kellett volna tenni, aki a leg
korábban kezdte ezt a szolgálatot, de még sok más nevet 
is lehetne említeni. Sajnos az iskolák 1948-ban történt ál
lamosítása a pedagógusok hitébresztésének ügyét kivette 
egyházunk kezéből.

Összesítve újra a címben felvetett kérdést, a választ úgy 
látom, a felvilágosodás, a racionalizmus szellemisége, mint
ha bealkonyodott volna, de 1945 után olyan négy évtized 
következett, amely a „tudományos világnézet” alapján új
ra a materialista világnézetet erőltette és ez legalább há
rom generáció életében hozta vissza a racionalizmust és 
okozott ezzel gyülekezeteink, de főleg ifjúságunk életében 
lelki kárt.

GYÜLEKEZETI ÉLETÜNK JELENSÉGEI MA

Hosszú úton, de a felvilágosodás eszméi a filozófusok
tól leértek a hívek egyszerű embereinek gondolkodásáig. 
Hogyan jelentkezik ez? Az átlag gyülekezeti tagunk a hit 
dolgaival nem sokat tud kezdeni. Azt nőiesnek, gyengé
nek, naivnak véli Volnának kérdései, de azokat nem tud
ja kivel megbeszélni. Papjának nem meri elmondani, mert 
mit gondolna róla. Ezért eljár időnként az istentiszteletek
re, de már úrvacsorával ritkán él, az igehirdetésben szó
noklatot vár, önmagát jó embernek tartja, a bűnt inkább 
mások életében látja, könnyen sértődik, s ha megbántott- 
nak érzi megát, elmarad az alkalmakról. Igazán nem ex
ponálja magát a gyülekezete mellett. Általános nézet: egy 
Istenünk van. Ez olyan színtelen hitvallásosság, ami iga
zán semmit sem jelent (deizmus). Tudom, hogy van itt-ott 
valóban élő hitű tagja is gyülekezeteinknele és ezekért nem 
tudunk eléggé hálásak lenni Istennek. Ők az a mag, ami 
körül mégis van hitélet, de ezek száma elég kevés, főleg 
a férfiak között, ahol a szekularizálódás még nagyobb.

Nem jobb a helyzet Nyugaton sem. Ott a liberalizmus 
a fő irány és ez furcsa irrealitásokat hozott magával. Eu
rópában megéledt a „mohamedán misszió” és Nyugaton 
nem a bevándorolt arabok között csupán, hanem az eu
rópai nemzetek között is. Sorra épülnek mecsetek és hó
dit az izlám. Igaz, világszerte van bizonyos vallási éledés 
a kínai, japán, indiai és a fundamentalista izlám közössé
gekben, de ezek tárgyalása nem fér bele a jelen tanul
mány kereteibe.

Talán nem túlzott leegyszerűsítése a valóságnak, ha ar
ra gondolunk, hogy ezek visszahatások egy hosszú ideig 
erőltetett racionalista, materialista, világnézeti elvekre, 
amelyeken a fizikai világkép változása, az új felfedezések, 
űrkutatás távlatai olyan transcendens távlatokat villantott 
fel, amelyekre nem is mertünk korábban gondolni és ez 
irracionális elemeket is hoz magával. Hazánkban kb. 40 
évig érvényesült az un. „tudományos világnézet” és az 
határozta meg a szellemi élet minden vetületét. A peda
gógus, a jogi, a közgazdasági pályán csak olyan professzo
rok munkáját tették lehetővé, illetve olyan hallgatókat 
tűrtek meg, akik ezt az ideológiai vonalat maradéktalanul 
követték. Eleinte még volt a diákoknál olyan szülői hát
tér, amely ezt egy kissé ellensúlyozta, de már a második 
generációban ez teljesen elmaradt. Csak egy nagyon vé
kony értelmiségi (egyetemista) réteget érintett az egyházi 
ifjúsági munka vagy a bujkáló cserkészet. Igaz, volt e té
ren egyházunkban is hős küzdelem több gyülekezetünk
ben, de ennek hatósugara nem volt nagy. A magam szol
gálatában is átéltem, hogy ahol mégis megindult valami, 
azt hogyan semmisítette meg a fiatalok katonai szolgálata 
alatti „átnevelés” vagy a társak gúnyolódása Egy ponton 
tört át ezen valami irracionális dolog: a modem zenében. 
Ez az eredetileg néger rituális, önkívületet ígérő, ritmikus, 
extázisba vivő zene hódított világszerte és betört hazánk
ba is az 50-es évek derekán. Az új divatban csak kevesen 
ondoltak arra, hogy ezek a mágikus ritmusok bizonyos 
émonikus hatásokat is hozhatnak. Itt szabadult el az ir

racionalizmus igazán. Az a transcendens utáni éhség, amit 
az emberek magukban hordoztak, és amit eddig elnyom
tak, most olyan téveszmék felé sodorták a fiatalokat, majd 
a középrétegeket is, mint a végzet-hit fkiszmet) az okkul
tizmus, a horoszkópok divatja és annak lebilincselő hatá
sa, jóslások, kártyavetés. Valami menekülési érzést keltve, 
sodorta az embereket a kábulat, az alkohol, a drogok, a 
szexuális aberrációk, majd a különféle önmegváltási gya
korlatok, keleti vagy más gyökerű élményeket ígérő kont
rolok stb. felé. A háttér mindenütt ugyanaz, egy kiszik
kadt megüresedett élet, amely különféle szenvedélyekben 
égett még tovább és most ezek elől menekülve keresnek 
valami újat, ami a transcentális éhséget fel tudná oldani. 
Az élő hittől már régen elszakadtak, a kiszikkadt, kiégett 
a nihil felé tántorgó emberek menekülnek valami irraci
onalizmusba. Ez a lelki kép talán nagyon is töredékes, 
sokkal alaposabban, árnyaltabban kellene. Sőt azt is gon
dolom, hogy ehhez még sok más társ közös látása, tanul
mánya, annak összegezése adhatna plasztikusabb képet. 
Ezt gondolja tovább ki-ki a maga módján.

Összegezésem: önpusztító nemzet lettünk. Az erkölcsi 
szemléletet, az eszményeket távlatokban felmutató nem
zeti gondolkodás csak kevés helyen található. A magyar 
liberalizmus igazán elszakadt a nemzettől. Hol van már 
Kossuth vagy Deák vagy Eötvös liberalizmusa? A mai
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liberalizmus idegen szellemiséget, lelkiséget képvisel. A ma
gyar nyelv mérnetetlen rombolás áldozata, a testvér szót 
kiszorítja a „tesó”. Az újságírás, a rádió, a televízió nyel
ve siralmas. Ez is önpusztítás, hiszen nyelvében él a nem
zet. Az alkoholizmus, az öngyilkosságok szörnyű „sikerei” 
mellé felsorakozott az egyke is. Már senki sem beszél 10.5 
milliós nemzetről, csak 10 millióról. Fél milliót milyen 
könnyen leírtunk, elveszett, nincs...

A válások miatt talajtalanná vált gyermekek nihilizmu
sa megdöbbentő. A felelősség kérdését fel sem szabad 
vetni, mert jön a címkézés. Ha arra gondolok, 1848-ban, 
amikor Jelasits támadása miatt a nemzeti önvédelem ál
dozatot kívánt, a honleányok karkötőiket, fülbevalóikat stb. 
tették a gyűjtő kosarakba, hogy legyen honvédség, mely 
védi a hatót, ez az áldozat ma ismeretlen. Diákjaink nagy 
általánosságban alig ismernek magyar verset, vagy irodal
mat, csak krimit, sci-fit és erotikát. Az önpusztítás útja a 
szekta is. A rock zene és a hit ötvözése képtelenség. Más 
szekták a családokat bontják szét. Tudom, hogy ezek a 
szekták általában rövid életűek. Diákkorom népi paraszt
mozgalmáról írt Kovács Imre: Néma forradalom címmel 
drámai szociográfiát. Be is börtönözték érte. Akkor a 
nincstelen agrárproletárok pl. a reszketősök szektájába me
nekültek. Még találkoztam velük, ma már alig van, aki a 
nevüket ismeri.

Amiket itt vázlatosan közöltem, címünkben felvetett 
kérdésre válasz: ez az irracionalizmus hajnala? Félve mon
dom ki, lehet, hogy hajnal, de kilátástalan, kétségbeejtő 
hajnal.

így vetődik fel az újabb kérdés: hol vezet egyházunk út
ja? Félek, hogy nem tudok rá igazi választ adni, talán 
nem is lehet. Pedig ez ma életfontosságú kérdés egyhá
zunkban. Sokaknak kellene rá a választ keresni. Azt is 
látom, hogy ha valami, éppen ez a válaszkeresés roskaszt 
Isten előtt térdre, mert nem a tudásunkban, látásunkban,

erőfeszítéseinkben található meg a válasz, csak egyedül 
Urunknál. Valamit mégis tennünk kell. Igazán lelkészek, 
pásztorok kellenek ma egyházunkban. Akik minden mást, 
közéleti népszerűséget, érvényesülést félretéve, mennek 
utána a nyájuknak. Keresik az elveszettet és örülnek az 
egynek, ha megtalálták. Ma rengeteg energiát von el min
den ldkészünktől a szétágazó, megnövekedett lehetőség
gel járó munka. Kevesebb idő jut talán önképzésre, főleg 
gondos készülésre, pedig aki ma készületlenül vagy csak 
felületesen készülve áll gyülekezete elé, súlyosan vét szol
gálata ellen, a Krisztusról való tanúskodás ellen. Tanús
kodnunk kell. Jó példa ebben éppen témánk összefüggé
sében dr. Kékén András: Deák téri esték c. munkája. Ko
runk szellemi mozgalmairól, azok filozófiai hátteréről stb. 
ad képet és készíti a gyülekezetei a címünkben jelzett 
váltásra gondolásunkban. Ugyanebben tartom nagyon hasz
nosnak Lelkipásztor folyóiratunk új szerkesztői irányát, 
amely sokszínűén keresi, mutatja a felvetett kérdésünkre 
a választ teológiában, társadalom és lelkészi közélet vetü- 
letében.

Nem folytatom. Istennek hála vannak, akiknek szívét, 
szemét Urunk felnyitotta e fontos, égető egyházi kérdése
ink felé. Munkám nem is akar más lenni, mint egy biztató 
hang, annak a hangja, aki már a pálya széléről biztatja a 
csapatot. Ebben a biztatásban ott van azonban szívének 
egyházunkért való dobbanása is: fiúk küzdjetek jobban, 
mint mi. Van, akinek kegyelme, az emberileg legki- 
látástalanabb helyzetekben is erőforrásunk, oltalmunk, a 
Szentlélek Úristen.

Változnak filozófiák, szellemi áramlatok, politikai ar
culatok, de az egyház Ura, hűséges Isten mindenkor. ő  a 
reménységünk.

Sólyom Károly 
ny. esperes-lelkész

AZ IDEGENSÉG HANGJA
A 4. Eszak-elbai teológiai és új zenei hét Hamburg-Blankenesében

1992-ben, az újraegyesített Néme
tország második esztendejében több 
mint 2000 erőszakos bűncselekményt 
követtek el a szélsőséges türelmetlen
ség hívei. Lángba borított menekült- 
szállások. zsidó temetők felforgatott 
sírkövei, baseball-ütőkkel felfegyverke
zett éjszakai randalírozók mutatták a 
veszedelmes ragály erejét. Egy év 
alatt 500 sebesült és maid 20 halálos 
áldozat: angolai menedékkereső, török 
vendégmunkás, német hajléktalan 
vagy szavát felemelő antifasiszta -  hir
telen úgy tetszett, ebben az ország
ban mindenki ellenség, aki más, aki 
bármiben is eltér a társadalmi nor
máktól, aki valamennyire is idegen.

Ez előtt a vészjósló háttér előtt 
rendezték meg Hamburg-Blankene- 
sében a 4. Eszak-elbai teológiai és új 
zenei hetet 1992 októberében- amely
nek mottója „az idegenség hangja” 
volt. A rendezvény meghirdetésekor 
a rendezők még aligha sejtették, mi
lyen félelmes időszerűsége lesz ennek 
a gondolatnak. Azonban a valóság 
mindennapos fenyegető hírei mégsem 
hatottak ki az idegenség jelenségének 
vizsgálatára. Bár a jelenlevők gondo
lataiban ezek nyilván mindvégig ott 
kísértettek, a diskurzus nem ereszke
dett le a napi politika leegyszerűsített 
és amúgy is agyonvitatott szintjére. 
Ehelyett megmaradt abban a nagyon 
is elméleti és érzéki magasságban, 
amelyet a teológia és a művészet, és 
egyedül ezek, nyújtani képesek. Meg
hívás volt ez az egy hét, hogy ki-ki 
elgondolkodjék az ídegenséggel szem
ben elfoglalt saját szellemi pozícióján.

Magának a rendezvénynek már 
majd egy évtizedes múltja van. Teo

lógia és kortárs zene összekapcsolása 
voltaképpen Hans Darmstadt, a 
blankenesei gyülekezet kántorának 
kezdeményezéséből jött létre. Darm
stadt, aki éppoly kiváló orgonista, 
mint zeneszerző, egész Németország
ban elismerten nagyon sokat tett 
azért, hogy a legfrissebb zenei ered
mények a gyülekezet életében is meg
találják a helyüket Korántsem magá
tól értődő ez még Németországban 
sem, ahol pedig az egyházzenészek év
századok óta töretlen kántorhagyo
mány folytatóiként ma is a SzentiráS 
kommentátorainak tekinthetik magu
kat, ahol a komponisták egy része ma 
is megtisztelő feladatának tekinti, hogy 
az egyház számára alkosson. Mégis, a 
zenei stílusfejlődés, amely vágtató ira
mával eltávolodott a világi közönség 
széles rétegeitől, a templom kapuin is 
nehezen talál be. Olyan szívós mun
ka, évtizedes „közönségnevelő” erő
feszítés, olyan, a kortárs művészet em
beri kifejezőerejébe vetett hit kell e 
zene elismertetéséhez, amelyet csak 
kevés elkötelezett egyházzenesz vállal 
fel. Hogy ma Blankenesében senki 
nem rökönyödik meg egy-egy vakme
rőén harmonizált gyülekezeti ének-kí
séreten, hogy megtelik a templom egy 
olyan orgonahangversenyre, amelynek 
műsorán kizárólag kortárs művek sze
repelnek, és főként, hogy az emberek 
utólag szót váltanak arról, amit együtt 
hallottak, átéltek -  mindez elsősorban 
DarmstaaJ érdeme.

A 4. Eszak-elbai hét, amelyet az 
illetékes egyházi szerveken kívül 
Hamburg város kultúrszenátora is tá
mogatott, hangversenyek, szemináriu
mok és pódiumbeszélgetések sorából

állt. Nyitva állt ugyan a rendezvény a 
gyülekezeten kívül az egyházkerület 
lelkészei és egyházzenészei, valamint 
minden más érdeklődő számára (még 
fizetett tanulmányi szabadságként is 
beszámítható volt!), mégis, a nap
közbeni eseményeken átlagosan csu
pán huszan-harmincan vettek részt, az 
esti rendezvényeken ez a szám nyolc
van-százig szökött fel. A prpgram, 
amely orgonás vecsernye és impro
vizációs koncert, zenei elemzés és is
tentisztelet, orgonabemutató és déli 
imádság, teológiai előadás és kórus- 
hangverseny egymást kiegészítő ellen
téteit sorakoztatta fel, végül elvezetett 
az idegenség ezernyi arcának közeleb
bi megismeréséhez.

A teológiai oldal gerincét két elő
adás alkotta, amelyek egyfelől a ze
nét, mint az idegenség manifesztáló
dását, másfelől az ószövetségi zsidó
ság idegenképét elemezték. Az utób
biban Hermann Spieckermann, ham
burgi professzor azt a gyakorlati teo
lógia számára is jelentős tételt állítot
ta fel, mely szerint a mai hívők szá
mára igen fontos lenne az Istenkép 
elidegenítése, amely az egyházat ki
emelné a mindennapok szürkeségéből 
és segítene ismét helyreállítani a 
mordem társadalmakban megcsorbult 
tekintélyét. Ugyanezt a tételt járta kö
rül Horst Steffen istentiszteleti 
prédikációja, amelynek középpontjá
ban Jeremiás szavai állottak: „Csak a 
közelben vagyok-e én Isten?, azt 
mondja az Úr, és nem vagyok-e Isten 
a messzeségben is?” (Jer. 23, 23). 
.Steffen e távolság hangsúlyozásában 
odáig merészkedett, hogy egy budd
hista mondást parafrazeálva kimond-
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ta: Ha találkozol Krisztusoddal, meg 
kell ölnöd! Az orgonás vecsemyéknek 
immár hagyománya van Blankene- 
sében. Egy-egy témakör köré csopor
tosított, lazán összefüggő költői szö
vegek felolvasása és orgonaimprovi
záció váltakoznak ezekben, medítal/v, 
bensőséges hangulatot teremtve. Új
donság volt viszont a déli imádságok 
sora, amelyeken a szemináriumok 
résztvevői egy zsoltár és néhány gyü
lekezeti ének idejére megpihenhettek 
a templom csendjében.

A hangversenyeken az egyházze
ne két ősi hordozója, az emberi hang 
és az orgona játszotta a főszerepet. 
Nem véltelenül, hiszen a blankenesei 
gyülekezet nagy büszkesége az 1991 
őszén felszentelt új Beckerath-orgona, 
amely másfél millió márkás áráért cse
rébe egyedi teljesítményre képes. Je
lenleg ez az egyetlen orgona a vilá
gon, amely 43 regiszternyi sípsora 
mellett elektronikus hangzások vissza
adására is képes, így különleges lehe
tőséget nyújt a zeneszerzőknek a ha
gyományos és modern hangzások 
együttes felhasználására.

Kifejezetten erre az orgonára író
dott az a két kompozíciói amelyek
nek ősbemutatójára a zárókoncerten 
került sor. Szatnmáry Zsigmond, a 
Freiburgban élő magyar származású 
orgonaművész szakértő tolmácsolásá
ban ismerhettük meg Acuhiko 
Gondai, fiatal japán zeneszerző Fény
keresztjét és a német avantgarde 
egyik immár öregedő fenegyerekének, 
Hans-Joachim Flespos-nak -via...mqw 
című alkotását. A két mű homloke
gyenest ellentétes világból ered. 
Érdekes módon Gondai az, aki föld
rajzi idegensége ellenére a német egy
házzene klasszikus múltjának örökö
seként mutatkozott be. Műve egy 
Bach-korálfeldolgozás idézetével fény 
és sötétség, az emberi esendőségnek 
és a megváltás lehetőségének a ke
resztény életfelfogásban betöltött sze
repét világította meg.

E hajszálpontosan mindent lerög
zítő kompozícióval szemben Hespos 
szinte korlátlan szabadságot engedé
lyez az előadónak. Nála inkább az or
gona hatalmas színgazdagsága és ere
je mint egyházi hagyományai kerül
tek előtérbe. Néhány odavetett han
gon kívül a majd félórás kompozíció 
mindössze két lapnyi kottája kizáró
lag előadói utasításokból, mint „halk 
csörgéssel”, „felüvöltve” vagy „szét- 
fűrészeíő vibrálással” áll. Szathmáry 
fantáziáját megmozgatták ezek a sza
vak, sohasem hallott hangzatokat csalt 
elő a sípokból, igaz, a kotta megkí
vánta szélsőségeket inkább mérséklet
tel helyettesítette.

Az elhangzott vokális művek sorá
ból két alkotást kell külön kiemelni: 
Hans Darmstadt 115. zsoltárát, amely
nek ősbemutatójára az istentisztelet 
keretében került sor és a nagyon is 
világi irányultságú fylathias Spahl
inger óriási hatású Átok című ter- 
cettjét. |

Darmstadt az ősi motetta-stílus 
szellemében tagolta négy részre a zsol
tár szövegét, amelyben az Úrhoz való 
fohászkodás (1-3), a pogány (-idegen) 
fiálványok kigúnyolása (4-8), az 
Úrban való reménykedés (9-17) és 
végül a záró dicsőítő formula (18) so
rakoztak egymás után. Darmstadt 
erősségei a hangokkal való illusztrálás 
és a több zenei szint együtthangzásá- 
val elért szinkronitás. Az előbbire pél
da a második rész elidegenített, elekt

ronikus hangzásokkal operáló orgona
kísérete. az utóbbira a harmadik és a 
negyedik rész, ahol előbb a 25. zsol
tár latin szövegének recitálása és a 
gregoriánum Kyrie Orbis factor-dalla- 
ma. majd a nemet Glória-ének szö
vődnek össze a 115. zsoltárral. A rö
vid kompozíció világos gondolatszö
vése, tumultuózus, mégis kiegyensú
lyozott hangzásképe pontos képet 
adott a zsoltár szövegének tartalmá
ról.

Spahlinger művének hatását nem 
kis részben már a Li Taj;pótól szár
mazó szöveg is okozta: „Átkozott le
gyen a háború, átkozott a fegyverek 
műve!” A nagy érzelmi töltésű vers
sorokat a zeneszerző hallatlanul hű
vös matematikai konstrukcióba zárta: 
a majd félórás kompozíció egyes sza
kaszai a prímszámok felszámithatatlan 
arányú sorának rendje szerint épülnek 
fel (1, 2, 3, 5, 7, 11, 13 17 sfc.). A 
hallgató mindebből a hol diinnyögve, 
hol hörögve, hol ordítva, egyszer

együtt, máskor külön-külön recitált 
szotöredékeket észleli, amelyek ellen
állhatatlan erővel és követhetetlen rit
musban szinte agyunkba kalapálják a 
pacifista tartalmú szavakat. Az 
EXVOCO-tercett kivételes virtuozi
tással tolmácsolta a nagyon igényes 
kompozíciót, amely alátámasztotta azt 
a hitet, hogy igazi művészet csakis az 
ész és a szív harmóniájából születhet.

Végül fel kell tennünk a kérdést: 
vajon mennyire integrálható a gyülekezet 
életébe egy ilyen rendezvénysorozat? 
Legyen erre példa egy idős asszony
nak a záróbeszélgetesen elhangzott 
megjegyzése, akinek Spahlinger kom
pozíciója nyomán álmában háborús él
ményei keltek életre, majd oszlottak 
semmivé. Igen, a hit mellett a művé
szet, és éppen a kortárs művészet ké
pes arra, bogy megjelenítő erejével 
megszabadító gyógyulást hozzon félel
meinkre és szorongásainkra.

Halász Péter

Új Római Katolikus Káté

Mire ez a cikk megjelenik, ta
lán már magyarul is kezünkban le
het ez a jelentős könyv. A mai na
pig csak franciául és olaszul jelent 
meg, a német, angol fordítás 
éppenúgy, mint a magyar szöveg 
munkában van. A latin szöveg lesz 
a hivatalos. Utoljára 1566-ban, te
hát több mint 400 éve adtak ki ha
sonló globális kátét a Római egy
házban, a trentói zsinat végén. A 
Tridentinum nemcsak formálisan, 
de tartalmában és a korai rk. ka
tekizmusban is válasz volt a lutheri 
reformációra Még az akkor Kate
kizmus beosztása is utalt erre, hi
szen a négy főrész: a Credo, a 
Szentségek, a Morális tanítás és a 
Miatyánk tkp. Luther kátéfelosztá
sa, ha más sorrendben is. -  A mos
tani Katekizmus is a 4 évszázaddal 
ezelőttit követi beosztásában.

Amikor II. János Pál pápa az 
elmúlt év decemberében bemutat
ta az új Katekizmust, bejelentette, 
hogy e könyv célja- összefoglalni a 
rk. tanítást a hit és erkölcs kérdése
iről. Ez a káté a helyi kátéktól 
(holland, francia) abban különbö
zik, hogy hivatkozási pont lehet 
bárhol a világon, sőt a megyés püs
pökök feladata, hogy saját régió
jukban bontsák le a helyi követel
ményeknek megfelelően tartalmát, 
de mindig igazodva a hivatalos Ka
tekizmushoz. A már 1986-ban ki
jelölt 12 tagú, bíborosokból és püs
pökökből álló bizottság alapos 
munkát végzett 6 év alatt. Az első 
fogalmazványra 24 000 módosító 
javadat érkezett Rómába püspö
köktől, intézményektől, teológu
soktól. Ezeket figyelembevéve ké
szült a végleges szöveg, amely a hit 
letéteményét tartalmazza (depo- 
situm fideí). A 678 oldalas könyv
ben mintegy 100 oldalas mutató

szerepel, ami enciklopédiának is te
kinthető.

Legnagyobb erősségének a har
madik részt tekintik, a mai morális 
kérdésekre reflektáló szakaszt, eb
ben az élet védelmétől kezdve 
(magzatvédelem, környezetvéde
lem, transplantáció, euthanazia) a 
munka és munkanélküliség, az em
beri jogok kérdése, a gazdasági 
problémák, adóbevallás, sport, ká
bítószerek, terrorizmus, túlfegyver- 
kezés, szerencsejáték, horoszkóp 
készítés stb. tipikusan mai jelensé
gekig válasz található rk. álláspont
ról. A magam részéről ezt tartom 
gyengeségének is, hiszen bármeny
nyire is kis faluvá lett glóbuszunk, 
nem lehet egységesen válaszolni 
kazuisztikusan minden kérdésre. 
(Más a kisebbségek ügye Kelet-Eu- 
rópában és más Dél-Afrikában, 
ahol a fehérek vannak kisebbség
ben pl.) Amitől tartok a recenziók 
alapján, hogy a Káté visszamegy 
időben a mákxlik Vatikáni Zsinat 
elé, az első Vatikáni Zsinat irányá
ban és így talán konzervatív ten
denciák is érvényesülnek. Már az 
sem megnyugtató, hogy a szokásos 
Szentírás és Tradíció mellé kerül 
harmadik forrásnak a Hittani 
Kongregáció szava. -  Merészség 
természetesen a teljes szöveg isme
rete nélkül nyilatkozni, de most

S csak jelzésszerűen utaltunk e 
4 évszázad óta legjelentősebb 

rk. iratra, ami bemutatja Rómát, 
vagyis tisztázza identitását, ugya
nakkor nemcsak saját sorait ren
dezi, hanem más felekezetek felé 
is megmutatja nyitottságát, vagy 
éppen zártságát. -  Váijuk, hogy az 
egész új Katekizmus kezünkben le
gyen!

HK.
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Fórum

ÉLETKÉRDÉSEK

A bűn. Az ifjúság bűnei. Milyen csapdák leselkednek a mai fiatalokra? 
Hogyan lehet ezeket kikerülni? Mi a boldogság titka?

Előadás a Gödöllői Agrártudományi Egyetem előadássorozata keretében -

Nagy megtiszteltetés a számomra, hogy kaptam egy al
kalmat az „Életkérdések” című sorozatban, hiszen az elő
adók névsorában neves professzorok, teológiai tanárok és 
lelkészek szerepelnek. A mai alkalommal a bűn proble
matikáját vizsgáljuk. A megadott címet három pontban 
próbálom taglalni és kifejteni. Az első részben magáról a 
bűnről és annak bibliai alapvetéséről fogok szólni. Majd 
az ifjúság bűneiről, milyen csapdák leselkednek a mai fia
talokra, és hogyan lehet ezeket kikerülni? Végül pedig 
egy nehéz kérdés kerül elénk: Mi a boldogság titka?

I. A BŰN

Engedjék meg, hogy körbe adjak egy fényképet. A 
trükkfelvételen egy nagy tenyeret látunk, amelyen két alak, 
egy férfi és egy nó áll. E fotó híven ábrázolja a Teremtő 
és a teremtmény közötti harmonikus kapcsolatot. Amikor 
arról a kérdésről beszélünk, hogy mi a bűn, akkor nem 
más történik, mint ez a szemmel nem látható kéz eltűnik 
az életünkből. Amikor az ember megveti a gondviselést, 
eltér az Irányítótól, akkor kezdődik a bűn! Erról a témá
ról gondolkodva, ez a kép legyen szemünk előtt.

A Szentírás tanúsága szerint azonban Isten nemcsak az 
embert teremtette, hanem az egész világmindenséget, te
hát a többi élőlényt, növényeket és állatokat, valamint az 
egész univerzumot. Ám Isten azontúl, hogy Teremtő, min
dezeknek fenntartója és Gondviselője is. Bűn mindig ott 
keletkezik, ahol az ember felrúgja azt a teremtettségi ren
det, amit Isten ajándékozott ennek a világnak. Amikor az 
ember kapcsolata megromlik Teremtőjével, máris visszás 
dolgok jelentkeznek. Amikor az ember nem ismeri el te- 
remtettségét, elindul a bűn útján.

1/1. A bűn meghatározása

A bűn tulajdonképpen nem más, mint hitetlenség. Min
denkiben -  akár hisz Istenben, akár nem -  létezik egy 
belső világ. Van egy „belső műszerünk”, a lelkünk, amely 
„belül” megszólal. Például amikor egy döntés előtt ál
lunk, hogy azt megtegyük, vagy ne tegyük. Amikor nem 
hallgatunk erre a „belső műszerre” és az ellenkezőjét 
tesszük annak, amit az diktál, ez nem más, mint hitetlen
ség. Amikor nem hisszük el, hogy Isten a lelkiismeretün
kön keresztül jót akar számunkra, hitetlenek vagyunk. A 
Teremtőben való kételkedés szembenállást idéz elő em
ber és Isten között. Így keletkezik a bűn. Mindenféle bűn 
erre vezethető vissza Így bomlik fel az a szövetség, amit 
Isten kötött az emberrel. Erről lMóz 1,27-28. és a 31. 
versekben olvashatunk: „Megteremtette Isten az embert a

maga képmására, Isten képmására teremtette, férfiúvá és 
nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket és ezt mond
ta nekik: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hó
dítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, és az 
ég madarain és a földön mozgó minden élőlényen!... És 
látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jő.” Tehát 
Isten nemcsak megáldotta az embert, hanem rábízta az 
ún. „kultúrparancsot”, hogy hajtsa uralma alá a földet és 
használja fel annak kincseit. Amikor az ember ezt a szö
vetséget felrúgja és a maga öncélú előretörésére, a másik 
ember legyőzésére haználja fel a földi javakat, adományo
kat, akkor megtöri e szövetséget és evvel együtt a jó ren
det.

1/2. Honnan van a bűn?

A Szentírás tanúsága szerint Isten eredetileg mindent 
jónak teremtett. Akkor honnan van mégis a boldogtalan
ság, a szenvedés, a halál, az emberi gonoszság, irigység? 
Miért van jelen világunkban mindenféle fizikai, pszichikai 
és erkölcsi baj? Ez az emberiség örök kérdése marad mind
addig, míg e világban élünk! Ez nem csupán az Istenben 
hívő, hanem minden gondolkodó ember kérdése. Hallgas
suk meg most -azt a bibliai történetet, amelynek alapján 
a teológusok évszázadról-évszázadra próbálnak magyará
zatot adni az imént feltett kérdésekre. „A kígyó pedig...” 
(lMóz 3,1-24.)

A bűneset látszólag nagyon egyszerű, mitikus történet. 
A bűn úgy jött létre, hogy az ember megszegte Isten pa
rancsát. Isten mindent megengedett az első emberpárnak, 
egyet kivéve, hogy a jó és rossz tudásának fájáról gyümöl
csöt szakítsanak. Ezt követően megjelenik a Kísértő és 
azt kérdezi: „Csakugyan azt mondta Isten, hogy a kert 
egyetlen fájáról sem ehettek?” Ravasz fondorlattal kifor
gatja Isten szavát. így kísérti az embert, sőt avval kecseg
teti őket, hogy olyanok lesznek, mint Isten. És az ember 
valóban hajlik a kísértésre, azt remélve, hogy így isteni 
titkok birtokába juthat. Ez ma odáig fajul, hogy az ember 
teljesen le akarja győzni és ki akarja használni Földünk 
természeti kincseit.

A bűnnek egy másik sajátossága is megfigyelhető. Az 
ember társat keres a bűn elkövetésében. Szakít az asszony 
a gyümölcsfáról, majd megkínálja férjét, és így őt is bűn
be sodorja Isten parancsa megszegésének következménye 
azonnal jelentkezik félelem és egymás vádolása formájá
ban. A számonkéréskor ezt mondja a férfi: nem én vol
tam, hanem az asszony, akit mellém adtál; mintha Isten 
követett volna el hibát az asszony melléállításával. Az 
asszony pedig így védekezik: nem én, hanem a Kísértő a
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vétkes. Könnyen magunkra ismerünk!? Gyermekeknél 
szinte mindennapos, hogy egy csintalanság elkövetése után 
azzal mentegetőznek: nem én voltam, hanem..., én nem 
láttam ...stb.

A bűneset történetét nem feltétlenül szó szerint kell 
értelmeznünk. Egy azonban biztos, aki istenfélő ember
ként leírta a bűnbeesés történetét, az nem tudta máskép
pen elképzelni, hiszen a fent említettek mindenkire egya
ránt érvényesek és jellemzőek.

Figyeljünk most a bűneset következményeire! Általa ke
rült be életünkbe a félelem, a halál és az attól való rette
gés. Sőt a szenvedés is visszavezethető az első emberpár 
bukására. Megbomlik Isten és az ember között létrejött 
szövetség, és új formát ölt. Valaki így fogalmazott: Az em
ber a bűneset előtt tudott nem vétkezni, azt követően 
viszont nem tud nem vétkezni. Az egyház nagy reformá
tora, Luther Márton ezt így fejezte ki: „Totus homo 
peccator”, azaz az egész ember, testestől-lelkestől vétkes. 
Ezért kellett Jézusnak erre a világra eljönnie, és az em
beriséget megváltania. Nincs bennünk egy kicsiny darab 
sem, mely ne szorulna Isten kegyelmére és megváltásra. 
Amennyiben ez nem így lenne, úgy hiába halt volna meg 
értünk Krisztus a Golgotán!

Itt kell megemlítenünk az eredendő bűn problematiká
ját is. Idő hiányában most e tárgykörbe nem mélyedhetek 
bele, két gondolatot mégis hadd jegyezzek meg! Az egyik, 
hogy minden ember istenfélelem nélkül születik. A másik 
pedig a „concupiscentia”, azaz, hogy mindenkiben megta
lálható a rosszra való hajlam. Ez ellen küzdeni igen, ám 
kiirtani magunkból nem tudjuk.

Végezetül a bűnbeesés még egy következményéről ol
vashatunk a Bibliában. Az ember csak verejtékes munká
val tudja fenntartani magát ezen a földön. Vigyázzunk, ez 
nem azt jelenti, hogy a munka átok lenne! A befektetett 
munka és energia azonban nem mindig egyenlő a vissza
nyert eredménnyel.

Az elmondottak rövid összefoglalását így olvashatjuk 
Jak 1,15-ben: „...a kívánság megfoganva bűnt szül, a bűn 
pedig kiteljesedve halált nemz.” Alpontunk befejezéseként 
pedig hallgassunk meg egy idézetet Kempis Tamástól. A 
XV. század híres ágoston-rendi szerzetese az „Imitatio 
Christi” (Krisztus követése) című művében -  mely a Bib
lia után a világon legtöbbször kiadott és legolvasottabb 
könyv -  többek között ezt úja: „Míg e világban élünk, 
megpróbáltatás és kísértés nélkül nem lehetünk. ... Senki 
sem olyan tökéletes és szent, hogy némelykor kísértésbe 
ne esnék. Lehetetlen azoktól teljesen megszabadulnunk. 
A kísértések azonban gyakran igen hasznosak is, ha még
oly keservesek és súlyosak is. ... Ember amíg csak él, tel
jesen sohasem lehet biztonságban a kísértésektől, mert ben
nünk van a kísértések forrása: hiszen rosszra hajló akarat
tal születtünk. ... Aki csak az alkalmat kerülgeti, de a bűn 
gyökerét ki nem útja, kevésre megy. Sőt mind gyorsab
ban visszatérnek hozzá a kísértések, s a dolga rosszabbra 
fordul... Minden gonosz kísértés kezdete a lélek állhatat- 
lansága s a kishitűség. Mert amint a kormány nélküli 
hajót ide s tova hányják a habok, úgy sokféle kfcértésbe 
esik a lagymatag és kitűzött jó elhatározásához elszántan 
nem ragaszkodó ember. A vasat a tűz próbálja meg, az 
igaz embert a kísértés... akkor könnyebb az ellenséget le
győzni, ha a szívünk ajtaján be sem bocsátjuk... Mert elő
ször csak egy puszta gondolat ötlik fel elménkben, aztán 
színes fantázia-kép, majd tetszés ébred, megmozdul az aka
rat és megszületik a beleegyezés. így lépésről lépésre egé
szen benyomul a gonosz ellenség, ha kezdetben ellenállás
ra nem talál, annál jobban elerőtlenedik, az ellenség pe
dig annál több erőre kap. ... Nem kell tehát kétségbe es
nünk, ha kísértések vesznek körül: hanem annál buzgób
ban Istenhez kell könyörögnünk.'1

1/3. Miért van a bűn?

Isten elrontotta volna a teremtést? -  kérdezik sokan. 
Miért tette próbára az első emberpárt? Ezekre a kérdé
sekre a teológusok nem szégyellik bevallani, hogy nincs

pontos felelet. „A bűnt nem az ember találta ki, a bűn várta 
az embert és megejtette!”2 -  úja egy református teológus.

Itt kell beszélnünk a bűn megszemélyesítőjéről, a Sá
tánról. Többféle elnevezést találunk rá a Szentúásban: Sá
tán, Kígyó, Kísértő, Diabolos, Gonosz stb. Hogy a Sátán 
honnan keletkezett nem tudjuk pontosam Péter apostol 
második levelében (2Pt 2,4.) találunk egy utalást, melyből 
többféle következtetés levonható: „...az Isten nem kímélte 
meg a bűnbe esett angyalokat sem, hanem az alvilág sötét 
mélységébe taszította őket...” E bukott angyalok vezetője 
a Sátán, aki „mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit 
nyeljen el.” (ÍR  5,8.) Akit jobban érdekel a kísértő sze
mélye és módszerei, annak ajánlom, olvassa el és elemez
ze Jézus megkísérlésének történetét. (Mt 4.)

1/4. Hogyan korlátozza Isten a bűn hatalmát?

A bűnbe esett embernek Isten törvényt adott, melynek 
összefoglalása a Tízparancsolat. Ennek élén nem véletle
nül áll az a parancsolat: „ne legyen más Istened”! A gon
dolat, meggyőződés és vélemény-nyilvánítás szabadságát 
hirdető világunkban talán furcsa, ha e parancsolat alapján 
azt mondom: a legnagyobb bűn az, ha valaki nem hisz a 
Teremtő Istenben! Mózes könyvében több helyen olvas
hatjuk, hogy aki megtartja e törvényeket, az életet nyer! 
(pl. 3Móz 18,5) Ezért helyesebb lenne nem egyszerűen 
törvényről, hanem az „ÉLET törvényéről” beszélni.

A törvény funkciói közül csak az elsőt szokták emlí
teni, hogy ti. a törvény korlátok közé zárja a hívő embert. 
Emellett azonban még két fontos funkciót betölt. Egy
részt általa, mint egy tükörben, meg tudjuk vizsgálni lel
kiismeretünket, másrészt iránytűként utat mutathat életünk 
vitás kérdéseiben.

Az „ÉLET törvénye” mellett Lsten az ő egyszülött Fi
át, Jézus Krisztust küldte el erre a világra, hogy általa 
megtöije a bűn és halál hatalmát. Egyes úásmagyarázók 
szerint az ő  személyére találunk utalást az úgynevezett 
„proto” vagy „ősevangéliumban”, az lMóz 3,15-ben: „El
lenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te 
utódod és az ő utódja közt: ő a fejedet tapossa, te meg 
a sarkát mardosod.” Jézus személyével majd egy külön 
előadás foglalkozik. Most csak annyit, hogy ő  az ún. „Új 
Ádám”, aki megváltotta az egész világot, és akiről száza
dunk egyik mártírja, a német teológus, D. Bonhoeffer így 
ú: „Minden igazságos és kegyes gondolkodás fejtetőre ál
lításával Isten önmagát mondja ki (Jézusban) a világért 
vétkesnek és ezzel eltörli a világ vétkét. Isten maga indul 
a megalázó zarándokúira, és ezáltal felmenti a vád alól a 
világot; Isten maga akar vétkünkben a vétkes lenni, ma
gára vállalja a büntetést és szenvedést, amit bűnünk ránk 
hozott Isten felel az istentelenségért, a szeretet a gyűlö
letért, a szent a bűnösért. Immár nincs istentelenség, nincs 
gyűlölet, nincs bűn, amit Isten magára ne vett volna, ne 
szenvedett volna el, ne vezekelt volna le. Nincs többé va
lóság, világ, amely Istennel meg ne békéit, benne nyugal
mat ne talált volna Ezt tette Isten szeretett Fiában, Jézus 
Krisztusban. Ecce Homo!”3

1/5. A bűn következménye

Isten Jézus Krisztus által a megtérő bűnösnek bűnbo
csánatot ad, az elkövetett bűn következménye azonban 
megmarad. Ezt az úatlan törvényt bárki -  akár keresz
tyén, akár nem -  megfigyelheti a saját életében. VI. Pál 
pápa ezzel kapcsolatban ezt jegyezte meg: „Amikor annyi 
nép éhezik, amikor annyi család nyomorog, annyi ember 
sínylődik a tudatlanságban, amikor annyi iskola, kórház, 
lakás fölépítésre vár, akkor minden köz- és magánpazar
lás, minden nemzeti vagy személyi hivalkodásra szánt ki
adás, minden fegyverkezést szolgáló összeg megengedhe
tetlen botrányt okoz.4

Századunk nagy, jezsuita tudósa, Pierre Teilhard de 
Chardin pedig így ú: „Ha a föld tartalékait beosztanánk, 
és ésszerűen használnánk föl, messze kitolhatnánk a nyo
morúság határait és kenyeret vagy rizst adhatnánk a ma
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még éhezők sokaságának. Ha a népek fölötti világkor
mányzat biztosítaná is a tartós békét, mindenki számára a 
méltányos munkát, a családi otthont és valamelyes bizton
ságot, ha az egész világon a tudomány csökkentené az 
emberek szenvedését, akkor válnék világossá, hogy az alap
vető kérdés nem az: miért szenvedünk és miért halunk 
meg, hanem: mi célból születünk és miért élünk!”5

IL AZ IFJÚSÁG BŰNEI, MILYEN CSAPDÁK LESEL
KEDNEK A MAI FIATALOKRA? HOGYAN LEHET 
EZEKET KIKERÜLNI?

Nem könnyű meghatározni, hogy mit értsünk az „ifjú
ság bűnein”. Ázt, hogy földi bálványokért rajonganak, azo
kat követik Isten helyett? Az alkoholizmust, drogok élve
zetét, vagy talán a szexuális szabadosságot? Az ifjúság bű
nét ily módon meghatározni -  úgy gondolom -  nagyon 
egyoldalú. A fent említettek létrejöttében és kialakulásá
ban ui. meghatározó szerepet játszik mind a környezet, 
mind a család. Az ifjúság megrontásához nagymértékben 
hozzájárulnak a kommunikációs eszközök: a televízió, 
egyes újságok vagy videofilmek. Általuk fokozódik a kí
sértés és a keresztyén fiatalnak gyakran az árral szemben 
kell úsznia. Mi az oka ifjúságunk ily nagymértékű devian
ciájának? Vajon részben nem az, hogy a hitoktatás tuda
tos visszaszorításával egyúttal a lelki nevelés is szinte meg
szűnt az elmúlt évtizedekben? Sok fiatal élete ezáltal ke
rült vakvágányra, és a kísértésekkel szemben ezért nem 
tud megállni. Talán az sem véletlen, hogy az egyre-másra 
alakuló keresztyén-nem keresztyén szekták és más világ
vallások olyan nagy sikerrel hódítanak meg fiatalokat, lel
kiséget és misztikát hirdetve. Elszörnyedve hallgatjuk a 
rádióban és a televízióban, hogy hazánkban is létezik a 
Sátán szektája, miközben a horrorfilmek széles választé
kát kínálja bármely videó-kölcsönző.

El lehet-e mindezt kerülni, és ha igen, hogyan? Hitem 
és meggyőződésem szerint igen, Istenhez való visszatérés
sel. A mai kísértésekkel és kísértőkkel szemben nincs ol
csóbb megoldás! Változás akkor fog történni, ha megpró
báljuk a fiatalokat a Szentlélek segítségével az értünk em
berré lett és feltámadt Jézus Krisztushoz vezetni. E feje
zethez kapcsolódóan szeretettel ajánlom Gyökössy Endre 
„Életápolás” című, nemrég megjelent könyvét. Szerinte 
az emberi lélek három dimenziójú: felfelé irányuló, azaz 
Istenhez, befelé irányuló, az énünkhöz és kifelé irányuló, 
az embertársunkhoz. Ha bármely ezen kapcsolatok közül 
megromlik, annak egyenes következménye lelki egyensú
lyunk felborulása.” -  Kapcsolatunk Istennel -  Úgy hangsú
lyozom e kapcsolatunk fontosságát, hogy tudom, mert új
ra és újra tapasztalom: e kapcsolat elkezdése, sőt folytatá
sa „nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a 
könyörülő Istené.” (Róm 9,16) Ám ez is apostoli tanács: 
„Közeledjetek Istenhez és ő közeledni fog hozzátok (Jak 
4,8). Tehát, a Nagy UT-at Isten tette meg felénk és értünk 
-  a betlehemi bölcsőig, sőt a keresztig. De van egy kis út 
is, amelyet először a pásztorok tettek meg a betlehemi 
bölcsőig, Jézusig. Nos ezt a kis utat nekünk is meg kell 
tennünk felé... -  Kapcsolatunk önmagunkkal -  Azért van 
szükség kellő (és szakszerű) önismeretre, hogy túl ne be
csüljük önmagunkat. Nárcisztikusan ne imádjuk, de bűnös 
bűntudattal ne is gyűlöljük önmagunkat. Mindkettő 
megbetegítő, neurotizáló. Jézus sehol sem mondta: Hal
lottátok, hogy megmondatott, szeresd felebarátodat, mint 
önmagadat, én pedig azt mondom nektek, jobban szeresd 
felebarátodat, mint önmagadat... -  Az emberrel (emberek
kel) való kapcsolatunk - Hiába jó a kapcsolatunk fölfelé 
és befelé, ha embertársaink felé rossz, vagy alig vannak 
kapcsolataink... szóljon most János, a tanítvány: „Ha va
laki azt mondja: szeretem az Istent, a testvérét viszont 
gyűlöli: az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit 
lát, nem szereti az Istent, akit nem lát.” (1Jn 4,20) Ezért 
is merem olyan határozottan állítani, hogy kapcsolataink 
összefüggenek és egyik kapcsolatunk megbetegedése vagy 
hiánya kihat a többire.”6

III. MI A BOLDOGSÁG TITKA?

Az előző fejezethez hasonlóan ez szintén nehéz kér
dés. A fenti Gyökössy Endre idézet azonban jól megha
tározza a keresztyén ember földi boldogságának titkát. Eh
hez arra van szükségünk, hogy rendezve legyen kapcsola
tunk Istennel, önmagunkkal és a külvilággal. Azért sem 
könnyű e kérdésre pontos választ adni, mert ami az egyik 
embernek örömöt jelent, ugyanaz egy másikban ellenkező 
érzelmeket válthat ki. Érdemes elolvasni és elgondolkozni 
azon, hogy mit tanít Jézus a boldogságról. A Hegyi Be
széd elején (Mt 5) találjuk a nevezetes jézusi „boldog
mondásokat”. Első olvasásra kitűnik, hogy ott Jézus egy 
egészen másfajta boldogságról beszél, mint amit az embe
rek általában annak tartanak: „Boldogok..., boldogok... 
stb.” A boldogtalanság az első emberpár engedetlensége 
által jelent meg a földön. Amikor valaki a boldogságot 
keresi, tulajdonképpen a békés, gondtalan Éden-kerti ál
lapotba vágyódik vissza. E gondolattal visszajutottunk az 
előadás elején már említett fényképhez. Amikor az em
ber „kilép” a láthatatlan tenyérből, az Isten gondviselésé
ből, kezdetét veszi a boldogtalanság. Ezzel szemben, ha 
élete belesimul „Isten tenyerébe”, akkor kezdi boldognak 
érezni magát.

A keresztyén ember boldogságához szorosan kapcsoló
dik az örökélet reménysége. Az utolsó ítéletkor a halot
tak feltámadnak és Jézus, az „Igaz Bíró” egyeseket örök 
életre, másokat örök kárhozatra ítél. ígéretünk van, hogy 
„ama napon” a bűn hatalma teljesen megszűnik és Isten 
új eget és új földet teremt. Tehát a keresztyén ember 
reménysége nem lélekvándorlás, reinkarnáció, hanem fel
támadás! Nem „nirvána”, örök megsemmisülés, hanem 
örök élet! Boldogságát nem az önmegvalósításban, hanem 
a Krisztusra figyelő és Krisztusnak szentelt életben keresi! 
Ahogy Jézus maga mondja: „Én vagyok a feltámadás és 
az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él.” (Jn 11,25)

Luther Márton számára szintén ez jelentette a boldog
ságot. Címere, melyet Lucas Cranach festő barátjával 
együtt készített, erről beszél. Az ún. „Luther-rózsáról” író
dott egy versike, amelyet minden evangélikus gyermek
nek megtanítunk:

Kinek szívében Krisztus keresztje,
Annak tövisek k ö z t is rózsás lesz élete.
Reá kéklőn néz le az ég,
S élete, m inta  gyűrű, soha véget nem ér!

Ezzel a gondolattal zárom az előadást, annak tudatá
ban, hogy azokról a kérdésekről, melyeket a rendezőség 
az előadás címében felsorolt, még sok mindent el lehetett 
volna mondani.

Köszönöm figyelmüket!

Blázy Árpád

JEGYZETEK
1 Kempis Tamás: Krisztus követése 37-41. o. 
(Ecdesia Budapest 1988)

2 Ravasz László: Kis Dogmatika 56. o. (Rét Zsi
nati Iroda Sajtóoszt. Budapest 1990)

3 Dietrich Bonhoeffer Etika 54. o. (Budapest 
1983)

4 P. Imberdis -  X. Perrin: Vallomások, vélemé
nyek, válaszok 98. o. (Bécs 1985)

5 Uo. 125. o.

6 Gyökössy Endre: Életápolás 214-217. o. (Rét 
Zsinati Iroda Sajtóoszt. Budapest 1991)

*

Néhány kérdésben a szerkesztő véleménye eltér. FIj  
boldogság-, ősbűn (hybris), superbia és a concupistenlia.— de 
tiszteletben tartottuk az előadó álláspontját.
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Evangélikus énekeskönyv, 2002 (?)
IV. rész: 51-60. ének

Egy énekeskönyv megtervezésekor kettős probléma előtt áll a 
szerkesztő. 1. Milyen koncepció szerint állítsa össze az énekesköny
vet, vagyis mi határozza meg az egyes fejezeteket és azokon belül 
a sorrendiséget. 2. Mely énekeket válogasson az énekeskönyvbe. 
Vagyis mely éneket és milyen formában vegyen át a már korábban 
megjelent énekeskönyvekből és milyen új énekekkel gazdagítsa az 
eddigi repertoárt. (Ez azt jelenti, hogy végig kell nézni, értékelni 
kell az egyes énekek mindegyik megjelent változatát, s a fordítá
sokat pedig ismét egybe kell vetni az eredetivel.) Mindkét problé
ma megoldása kitartó és igényes munkát kíván, állandó kontrollal 
kísérve. Ezért is jelenik meg -  ott, ahol erre lehetőség nyílik, -  az 
énekeskönyv-tervezet próbakiadása (pl. a németeknél 1988-ban az 
ú.n. Vorentwurf), hogy az énekeskönyvet egy, a teológiához, litur
giához, irodalomhoz, zenéhez értő szélesebb szakmai réteg is meg
bírálja és a gyülekezet is kipróbálhassa.

Az említett két probléma természetesen nem választható el egy
mástól, mivel az énekanyag és a koncepció szorosan összetartoz
nak. A koncepció menetközben módosulhat, az egyes fejezetek ki
alakítása a repertoár bővülésével is vákozhat. Egy új koncepció 
bevezetését, az énekeskönyv újszerű összeállítását a gyülekezeti ta
gok alig veszik észre, szinte magától értetődően elfogadják. Annál 
nehezebben állnak rá egy régóta ismert és „jól bevált” ének szö
vegének vagy dallamának megváltoztatására. Effajta -  várhatóan 
megütközést keltő -  változtatást igényel 53. énekünk, Hogyne di
csérném az Istent. Az évtizedek óta folyamatosan használatban lévő 
kedvelt ének borúsan induló, de bizakodóan végződő refrénjét (Min
denelhagy, elfeled, Isten vég nélkül szerei)  már nehezen tudnánk más
képpen elképzelni. Pedig az ének refrénje eredetileg nem ezt az 
ellentétet tartalmazza; nem azt a melankólikus állapotot akarja köz
vetíteni, amit az ember a társaitól való elhagyatottságában megta
pasztalhat, s amelyből aztán Isten szeretete kiemeli. Az eredeti né
met szöveg

Alles Ding wáhrt seine Zeit,
Gottes Lieb in Ewigkát.

más dolgokat állít szembe. A refrén első sora arról szól, hogy Is
tennél mindennek rendelt ideje van, s minden dolog, mely egykor 
kezdetét vette, véget is ér. Ezzel szemben Isten szeretete öröktől 
fogva van és örökké megmarad. Álljon itt egy fordítási műhelykí
sérlet:

Véget érnek mindenek -  
Isten örök szeretet.

Ez az ének hálaadó, dicsérő ének. Eredeti szövegtartalma annyi
ra örvendező jellegű lehetett, hogy a 19. században, amikor a hang
nemek ethosza már kialakult és a borongós, szentimentális hang
vétel általában moll hangnemmel, az örvendező hangvétel pedig 
dúr hangnemmel társult, énekünk szövegéhez egy dúr hangnemű 
dallamot komponáltak. (Ez a jubiláló dallam az eredeü 17. századi 
moll melódia előtt tkp. az 1952-ben kiadott svájci ev.-ref. énekes
könyvben is helyet kapott.)

Az 53. ének 1982-ben megjelent szövege majdnem teljesen meg
egyezik az 1955-ös dunántúli énekeskönyv fordításával A változta
tásokat általában jónak tartjuk, néhány helyen azonban tovább kel
lene gondolkodni a pontosabb tartalmi fordításon. (Pl. a 4. vers- 
szak nem ilyen borongós: nincs szó arról hogy örök hazám at elérve 
bút, bánatot -  és csak azt -  hagyok itt.) Az eredeti 11 versszakból 
7 versszak került be az említett két kiadásba. További versszakok 
bevonását is javasolnánk, így pl. az eredeti 9. versszakot, mely ki
fejti hogy Isten fenyítései végülis a javunkat szolgálják.

Ilyen fontos versszak maradt ki az 51. énekből is (Én lelkem, 
dicsérd Uradat). Comenius éneke eredetileg 6 versszakos, és felépí
tésén éppen tartalmi okokból nem lehet változtatni. Nem énekel
hetjük az 1982-es énekeskönyvben található, a megváltásról bizony
ságot tevő 3. versszakot (eredetileg 5. versszakot) anélkül hogy 
előtte ne szóljon a bűnvallás:

Tudván, hogy nagy jóvoltodat 
É n a rosszra használom:
Elnémítod haragodat,
Hogy az reám ne szálljon ...

(Dunántúli énekeskönyv 30. ének, 4. versszak)
Az 52. ének, Dicsérjük Istent! eredetileg 8 versszakos reggeli 

dicséret, amelyben a költő (Paul Gerhardt) hálát ad Istennek az 
éjszakai megőrzésért és vezetést kér az elkövetkező naphoz. Új 
énekeskönyvünkben -  mivel kimaradt az éjszakáért hálát adó vers 
-  nem a reggeli énekek között kapott helyet ez az ének, pedig a 
további versek is sejtetik, hogy reggeli imádságról van szó.

54. ének, Mind adjon hálát Istennek, melynek kottaképét változ
tatnánk meg. Az ének ütemvonalak nélkül-jelent meg 1656-ban a 
Praxis pietatis c. gyűjteményben és csak a későbbiekben erőszakol
ták ütemekbe, egyfajta metrumba. Mi talán a németektől vettük át 
a hármas ütemet. Ha már mindenképpen ütemekbe kell erőltet
nünk a dallamot, akkor inkább felütés nélkül és páros ütembe te
gyük: ez jobban megfelel a zene és a magyar nyelv hangsúlyainak.

Mind adjon h á - l a t  T s tin n e k ,

ki é l  e jó id o n  lenn,

Hint mennyien angyal -  seregele

Ői zengik szünte -  len.

55. ének, Dicsérjük, mert jó  az Úr. A  refrén éneklésénél a 136. 
zsoltár szövegére gyanakszunk, s ha kézbe vesszük Milton verses
kötetét, bebizonyosodik, hogy gyanúnk nem volt alaptalan. Milton 
a 136. zsoltár szövegét szedte 24(!) versbe, s ebből 5 került be 
énekeskönyvünkbe. (Isten jóságát és csodáit nem 5 versszakban kel
lett volna elintézni.) Milton versét az egyik amerikai énekeskönyv
ben (ProtestantEpiscopal Church, 1940) egy 1824-es manchesteri dal
lamra applikálva lehet megtalálni. Az evangélikus énekeskönyvben 
(Lutheron Book o f  Worship, 1979, 4. kiadás) egy újabb dallammal sze
repel (Dániel Moe, 1926). Jómagam egy ismert harmadik dallammal

G e nf  R ef. é n ,  kiskönyv 43C. ének

- f - j  j  ■ >
Di-c& er r jetek  a x  U ^ r a i,(Hilton: Let U S.with a. <jlac|>one mind,

Hert o jo kedvei n a t a t ,Traiíe the lordkor he is kindf
Es az. o ke gyessé-ge (v.Es az ö nagy kegyelme) 

Fór Kis rnercies aye endune,

E '  ver jaitii-ful, ever su re .)

is kísérleteztem, mivel nem tartottam véletlennek, hogy Milton ver
se a 136. zsoltár genfi dallamára is énekelhető (ld. lejjebb). Ha 
viszont verselése egyeak a genfi zsoltáréval, miért ne lehetne a 
már meglévő értékes fordítást, Szenei Molnár Albert szövegét fel-
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használni. Annak ellenére, hogy van, aki szívesen énekli a kínai 
dallamot, egy gyülekezeti énekeskönyvben inkább helye van a genfi 
zsoltárdallamnak. A jubiláló hangvételű egyszerű genfi zsoltárdal
lam is könnyen megtanulható és eggyel több lenne az olyan éne
künk, amelyet református testvéreinkkel közösen énekelhetünk.

A kínai dallammal kapcsolatban szeretnénk megjegyezni: a né
met korálokból általában kiirtottuk a hangközöket összekötó haj
másokat (pl. Jézus Krisztus, itt vagyunk, 274. ének), a kínai dallam
ban viszont még a sorvégi -  számunkra természetellenes -  díszíté
sek is megmaradtak.

56. énekünk, Dicséret, tisztesség legyen a német nyelvű énekes
könyvekben különböző reformáció-korabeli dallamokhoz kapcsoló
dik, 9 versszakkal (itt 4 versszak). A szöveget gondosan össze kell 
vetni az eredetivel, mert a megmaradt versszakok fordítása igen 
szabadon történt, pl. az eredetiben megközelítőleg sincs szó erről: 
Ha nincs hová hajtsam fejem , Őnála van nyugvóhelyem  (3. versszak; a 
Dunántúli énekeskönyvben is hasonlóképpen).

A fordítás kontrollját igényli 58. énekünk is, Mily nagy az Úrke- 
gyelmessége. Tartalmi és stilisztikai változtatást javasolnánk pl. a 3. 
és az 5. versszakban:

Lelkem, nézz ama szebb hazára...
Hol bú-bajt, gondot bűnt lerázva

Isten előtt boldogan állsz! (3. versszak)
Te vagy örömöm édessége (5. versszak)

(A vers szerzőjének, Christian Fürchtegott Gellertnek neve -  
nem lévén minden tagjának magyar megfelelője -  csonkán jelent 
meg énekeskönyvünkben.)

A 60. ének, A z  Úristen nagy nevének dallama sokféle ritmusva
riánssal jelent meg a 17. századi német énekeskönyvekben. Való
színű, hogy nem ez a rövid felütéseket tartalmazó változat felel 
meg a legjobban a jambikus verselést nem ismerő magyar nyelvű 
szöveghez. (Az 1955-ös énekeskönyv szerint Kis János írta az ének 
szövegét, az 1982-es szerint J. A. Schlegel. Eredetének nem tudtam 
utánanézni.)

*
A Lelkipásztor 1993/2-es (februári) számában megjelent cikkem

ben néhány kisebb sajtóhiba mellett az utolsó mondatba egy fél
reérthető és rosszul értelmezhető hiba csúszott. A mondat helyesen 
így hangzik: „A fontos mondanivalót hordozó eredeti második vers- 
szak fordítását az énekeskönyv következő  kiadásában pótolni kel
lene.”

Ferenci Hona
*

Várunk hoiiásióláiokal, Meg himnológiuok részéről. A sorozatot a következő 
számokban nagyobb egységekben folytatjuk. (Szetfc.)

Félúton
-  Egy lelkész-képviselő töprengései -

Pár hónappal ezelőtt egyik barátom kapujában felis
mert valaki:

-  Ön a lelkész-képviselő? -  kérdezte ingerülten.
-  Igen, én vagyok -  válaszoltam rosszat sejtve.
-  Nem olvasta a Bibliában, hogy nem lehet egyszerre 

inni a Sátán kelyhéből és az Istenéből? -  támadt rám 
minden átmenet nélkül. Eddig is tudtam hogy nem igazán 
feszültség nélküli ma egy lelkésznek képviselői pályát 
választania, de ekkor teljesen biztos képet kaptam róla. 
Az illető egyébként válaszom bevárása nélkül arrébbállt. 
Ehhez még csak egy jellemző tapasztalatomat hadd te
gyem hozzá. Amióta e kettős szolgálatoj hordom megfi
gyeltem: egyházi körökben „Képviselő Úr”, politikai kö
rökben pedig „Lelkész úr, Nagytiszteletű úr stb.” vagyok.

E rövid kis történetek pontosan érzékeltetik, milyen 
nehézségekkel kell megbirkóznia annak, aki erre a látszó
lag ellenkező irányba haladó vonatra száll fel.

Mi következik e jelenségekből? Ha szociológiailag ele
mezzük a helyzetet, nyilvánvaló a megállapítás: az egyhá
zi közvélemény megosztott a lelkészek politikai szereplé
sét illetően. Mélyebbre vezet azonban annak végiggondo
lása, hogy emögött milyen megfontolások húzódhatnak 
meg.

Az egyik lehetőséget én önvédelmi reflexnek nevezem. 
Egy adott közösség a maga legtermészetesebb módján vé
dekezik a külső behatások ellen. A választások alatt vol
tak olyanok, akik megmondták: nem szavaznak rám, mert 
akkor kevesebbet leszek velük. Természetesen ez nem csu
pán pozitív formában jelentkezhet. Ide tartozó kérdéskör 
az is, hogy a mögöttünk lévő negyven esztendő (vagy ha 
úgy tetszik több száz év) nem mindig arról győzött meg 
embereket, hogy a hatalom közelében lévők józanok tud
tak maradni. Ez a kezdeti aggodalom -  úgy gondolom -  
a mögöttünk lévő közel két évben sok esetben igazoló
dott.

A másik nehézséget abban látom, hogy nem tisztázódott 
teológiailag: mi az egyházak szerepe a társadalomban. 
Egészen pontosan: mely területek a szolgálat helyei, és 
hol van szerepe az egyház prófétai (kritikai) funkciójának. 
E kérdéskör másik ága, az egyház és a hatalom (világi) 
egymáshoz való viszonya.

A harmadik gond az egyház és a világ gondolkodásában 
a sokszínűség elvesztése. A „hivatalos ideológiához, teoló
giához igazodj” kétes értékű parancsa után minden egyé
ninek mondható elképzelés, útválasztás a deviancia gya
nújába keverhet bárkit is. E témához tartozik a tolerancia 
hiánya is. Az egyre erősödő feszültségek között (ideológi
ai, vagyoni stb!) az egyházunkon belüli irányzatok sem 
tanúsítanak mindig megértést, párbeszéd-készséget egymás 
iránt. Nincs veszedelmesebb, mint az önelégült, hamis kül
detéstudat, amely még az Istennek is előírná, hogy mit

kell tennie. Gondoljunk csak az ószövetségből Jeremiás 
korára, amikor Isten a prófétán keresztül rombolja le a vá
lasztott nép templomba vetett hamis hitét.

A negyedik feszüHséghalmazt kommunikációs zavarnak 
nevezem. Nem csupán a belső egyházi párbeszéd hiányzik, 
hanem a világgal is képtelenek vagyunk „beszélgetni”. 
Éveken keresztül szellemi gettóba kényszerítetten élt az 
egyház, s most, amikor rengeteg kihívással találkozunk, 
csak zavart feszengés a válasz. Természetesen ez fordítva 
is igaz: sokan nem értik a sajátos egyházi észjárást Köl
csönös tanulási készséggel termékenyebb párbeszéd indul
hatna el, mert hitünk szerint Isten a teremtett világ Ura.

Az ötödik probléma a legnehezebb. Előre kell bocsáta- 
nom, hogy senkit nem akarok személyében megbántani, 
de ki kell mondanom: lelkészi szolgálatunk sok dimenziós 
„struktúrájából” (missziói, tanítói stb.) szinte teljesen 
hiányzik az, amit en értelmiségi feladatnak nevezek. Ezen 
pedig a következőket értem: a lelkész feladata és kínja, 
hogy a Szentírás üzenetét ütköztesse a világ történéseivel. 
Minden istentiszteleten ott állunk az oltár előtt az ember
iét és az öröklét határán, átélhetjük az Isten és ember 
drámáját. Az üzenet hiteles továbbadásához ez a harc is 
szükséges. Ehhez még hozzátartozik az is, hogy lelkész
ként és értelmiségiként is felelősek vagyunk a 
ránkbízottakért. Lelkészként természetesen ez inkább örök
kévaló értelemben igaz, de nem bújhatunk ki az evilági 
lét kérdései alól sem. Aki a hit világában törekszik becsü
letesen tanúskodni, annak kötelessége az is, hogy hiteles 
értékválasztásra inspirálja a rábízottakat fhívőket és nem 
hívőket). Megkerülhetetlen kérdés ennek Kapcsán a lelké
szek közéleti szereplése is. Volt olyan kolléga (nem evan
gélikus, de ez nem mentség), aki nem akart hivatalába 
engedni, mert lelkész-képviselő vagyok. Hosszabb beszél
getés után derült ki: fogalma sem volt a mai közállapo
tokról, csupán előítéletei alapján tájékozódott. Itt vagyunk 
a lelkészkepzés kérdésénél. Teljesen természetesnek tar
tom. hogy az egyház, mint intézmény, nem akarja, hogy 
a lekészek politikai szereplést vállaljanak. Ugyanakkor ez 
nem jelentheti egyrészt az ilyen irányú egyéni döntés ki
zárását és megbélyegzését, másrészt pedig annak az igény
nek a feladását, hogy a lelkészek politikai kérdésekben is 
tájékozottak legyenek. Minimális jogi, gazdasági ismere
tek nélkül nem tudunk eligazodni és eligazítani ezekben 
a kérdésekben.

A hatodik kérdéskör a jogi rendezetlenség. Az 1990. évi 
választások idején még teljes zavar veit a lelkészek kép
viselőségét illetően (a jelöltekben és a vezetőkben isí), 
hogy ezt a kérdést milyen egyházjogi eszközökkel lehet 
rendezni. Remélem, hogy az átmeneti idő után mindenki 
számára megnyugtató jogi rendeződés következik a Zsi
nat munkája által.
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Magától értetődik, hogy nekünk, akik a politika „szín
padára” léptünk, ugyancsak sok kérdéssel kell 
megbirkóznunk. Ezek közül -  az általam legfontosabbnak 
gondoltakat -  veszem sorra.

A képviselőség, mint kihívás a misszióra. A hagyomá
nyos egyházi misszói lehetőségeket meg nem kércfőjelez- 
ve, mégis világos, hogy ezen a területen másfajta maga
tartás szükséges. Amíg a megszokott közegben inkább a 
tekintély dominál, addig ebben a helyzetben a felkészült
ség, a helyzetekhez, emberekhez való viszonyulás a dön
tőbb. Az emberi hozzáállás az a legkisebb közös többszö
rös, ahol megszólalhat az evangélium üzenete. Tehát egy 
sajátos pasztorádós magatartást követel ez a terület. Min
dig megtiszteltetés a számomra, ha képviselőségem kap
csán emberek fordulnak hozzám. Nem egyszer volt rá pél
da; azért írtak, vagy kerestek fel személyesen, mert bíztak 
abban, hogy lelkészként valóban akarok segíteni. (Ezek 
között volt olyan is, aki megmondta: nem hívő ember.) A 
téma következő szegmense az, hogy a politikában szerep
lő emberek nagyrésze szomjas a sikerre. Csak az tud kö
zöttük lelkészként helytállni és szolgálni, aki ezt alapvető
en ajándéknak tudja. Ugyanakkor izgalmas pásztori kihí
vás is egy-egy képviselői beszéd. Úgy gondolom, nem szo
rul különösebb magyarázatra az, hogy más és más stílust 
követel egy vasárnapi istentisztelet, és egy bibliaóra. Igen 
nagy veszedelem, hogy lelkész-képviselőként összecserél
jük a Parlamentet a szószékkel és fordítva. Ezzel már el 
is érkeztünk a -  talán -  legnehezebb témához; rengeteg 
olyan emberrel és helyzettel találkozunk, amikor nincs ka
pásból válasz. Egy gyakorlati és egy inkább elvi példa: 
éppen ma keresett meg valaki azzal a kéréssel, hogy se
gítsek neki, illetve szüleinek, mert leégett a lakásuk, nincs 
nol lakniuk. A másik; szakértők -  katona politikusok -  
tartottak konzultádót. Az előadó azzal kezdte; „Tessék 
tudomásul venni, hogy az emberi történelem természetes 
velejárója a háború.” S ezt az emberi logika szerint kö
vetkezetesen bebizonyította. Erre most mondjam a keresz
tyén háborúellenesség locus classicusát, hogy aki kardot 
fog, kard által vész el? Meg sem érti! Sajnos a Teológián 
nem készítettek fel arra, hogy kinek kinek a saját nyelvén 
érvelve, bizonyítsam az evangélium igazságát. Tulajdon
képpen azt szeretném eldadogni, hogy mennyire szüksé
ges az, hogy olyan lelkészek kerüljenek ki a Teológiáról, 
akik a Biblia világában éppúgy járatosak, mint a mai világ 
égető kérdéseiben. Számomra azért nagy „kaland” a kép
viselőség, mert így sok más nézőpontot is (gazdasági, jogi, 
kulturális stb.) megismerhetek és vitatkozhatom velük. így 
hitem, hivatásom nem gyengül, hanem erősödik. Ezzel 
együtt ebből a szemszögből azt is látom, hogy milyen nagy 
szükség lenne az egyház teológiai és igehiraetői szolgála
tának megújulására, hiszen azokra a „hívószavakra”, amit 
ma a társadalom az egyházaktól kap, nem tud igazán fe
lelni. Sokkal egyszerűbb ezért az embereket hibáztatni

a házellenesseg, közömbösség stb.), mint saját álláspon- 
at, szóhasználatunkat újragondolni.

A lelkészi szolgálat és a képviselőség különbözősége 
ellenére van egy közös pontjuk: ez pedig a „szerephez” 
való viszony. Luther a Római levél magyarázata kapcsán 
azt fejtegeti: mennyire fontos az, hogy az egyház hivatalos 
szolgája különbséget tudjon tenni hivatala és személye kö
zött Ha azt hiszi, hogy a tisztelet, a megbecsülés szemé
lyének, nem pedig annak a hivatalnak (Krisztusnak) szól, 
amit képvisel, rossz úton jár. Képviselőként ma sok bírá
latot, de megbecsülést is kapunk. Szintén eltéved a kérdé
sek rengetegében az, aki nem látja: hivatalunknak, hely
zetünknek Mól a „kiváltság”, nem a személyünknek. Éber 
keresztyén önreflexióra és kíméletlenül őszinte társakra van 
szükség ahhoz, hogy ezt a csapdát elkerüljük. Ezen ezer 
álarcban jelentkező kísértés, valamint teológiai alapállá
som miatt én a képviselőséget csak a lelkészi szolgálat 
egy sajátos „műfajaként” tudom felfogni. Amikor 
megválasztottak, megkértem barátaimat (lelkészeket és „vi
lágiakat”), hogy azonnal jelezzék számomra, ha bármi
lyen torzulást tapasztalnak nálam.

Az utolsó kérdéskör a liberális ellenzékiség. Számtalan 
kérdést, támadást kaptam emiatt. Ha van rá igény, rész
letesebben is kifejtem, de a tapasztalatom a következő: 
sem egyházi, sem világi körökben nem igazán értik meg, 
mit jelent a következő három együttállása: keresztyén, ma
gyar és liberális. Számomra ezek nem egymást kizáró, ha
nem feltételező fogalmak. Keresztyén vagyok, mert Jézus 
mégis munkatársának fogadott, magyar, mert itt szület

tem, s nyelvemben vagyok „röghöz kötött”, liberális, mert 
evangélikusként Lutherral vallom: a keresztyén ember min
dentől szabad lélekben, és mindenek szolgája testben. Nyil
ván, hogy politikailag ezek a fogalmak kicsit mást jelen
tenek, de ez engem nem befolyásol.

Magától értetődik, hogy a képviselőség új lehetősége
ket is hordoz magában. A felsoroltakon kívül ez számom
ra a külkapcsolatok terén, ezen belül is a határon túl élő 
magyarokkal kapcsolatosan jelentkezett. Már korábban is 
sok kapcsolatunk volt (feleségem Sztankó Gyöngyi sokat 
járt Erdélybe). Képviselőségem, valamint nyíregyházi lé
tünk „ürügyén” természetes volt, hogy Kárpátaljával szö
vődtek szorosabbra (Ungvár 90 km). így megkíséreltük 
Ukrajnában „újraéleszteni” az evangélikus egyházat. Na
gyon sajnálom, hogy minden erőlködésünk ellenére ez ed
dig nem vezetett eredményre.

Befejezésként ismét egy történet annak illusztrálásaként, 
hogy mennyi hamis illúzióval kell ebben a szolgálatban is 
megbirkózni:

Idős néni keresett meg fogadóórámon. Legalább két 
órát vett el az életemből, mire kiderült: évek óta perben 
áll a fiával. Eddig minden pert elvesztett. Ügyvédje ki
okosította a Polgári Törvénykönyv mely paragrafusa miatt 
marad mindig alul. Azt kérte tőlem, hogy nyújtsak be 
módosítást a vonatkozó helyhez, így ő lesz a nyertes.

Abban a reményben végzem e kettős szolgálatot, hogy 
soha nem jutok addig, hogy megkérjem Jézust: terjesszen 
elő módosító indítványt a megváltáshoz.

Laborczi Géza

OLVASÓI LEVÉL

Deme Zoltán
szarvasi evangélikus lelkésznek, 
MDF országgyűlési képviselőnek

Kedves Zoltán!

Elnézést kérek, hogy ismeretlenül háborgatlak levelemmel. A 
Lelkipásztor című folyóirat februári fám ában megjelent II. félidő 
című Írásoddal kapcsolatban szeretnék néhány gondolatot leírni.

1. Nem értem, milyen alapon döntődéi, hogy a te képviselői sze
repvállalásod az MDF színeiben az tisztességes és elfogadható, ez
zel szemben Édesapámnak, dr. Frenkl Róhatnék a Köztársaság 
Párt keretében vállalt szakértői, politikai szerepvállalása helytelen 
és elfogadhatatlan. Azért is nagyon erős az ellentmondás, hiszen az 
országos felügyelő politikai tevékenységét semmilyen konkrét egy
házi állásfoglalás nem tiltja, míg a lelkészek országgyűlési képvise
lői tevékenységével kapcsolatban a választás időszakában az Orszá
gos Presbitérium negatívan foglalt állást. Ezen az állásfoglaláson te 
önkényesen átléptél, sőt az egyházvezetés utólagos kompromisszum
lehetőségét -  a megválasztott képviselő lelkészként fizetés nélküli 
szabadságra megy -  is elutasítottad. Nyilvánvaló, hogy a képviselői 
tevékenység mellett nem lehet teljes mértékben ellátni a gyüleke
zeti lelkészi feladatot, és az is nyilvánvaló, senki sem akarta meg
akadályozni, hogy a kép viselő-leik ész lehetőségei függvényében szol
gáljon gyülekezetében. A fizetés nélküli szabadság státusza azt cé
lozta, hogy amennyiben a képviselő-lelkész nem tudja maradékta
lanul ellátni gyülekezeti munkáját, akkor ne vegye föl a lelkészi 
javadalmazást tisztes képviselői jövedelme mellé.

2. Elítéled dr. Frenkl Róbertét a Köztársaság Pártban vállalt 
szerepe miatt. Elítéled Donáth Lászlót, a Demokratikus Charta de
monstrációján való szereplése miatt. Elítéled Keveházi Lászlót, ami
ért a 70-es években egy november 7-e alkalmából pozitív hangú 
cikket fit a NOSZF-róI, és a szovjet-magyar kapcsolatokról. Nem 
gondolod, hogy ezt a három tényt egy kalap alá venni különös és 
furcsa? Azt viszont már finoman szólva sem lehet minősíteni, hogy 
e három eset kapcsán kijelented: a leprától meg kell szabadulni az 
Egyháznak.

3. Rosszul hangzik, hogy kihangsúlyozod saját fontosságodat az 
„Egyház pénzügyei” kapcán. Tudom pl., hogy testvéred parókia
építésében -  melyet ő egyházi engedély nélkül, és egyébként is 
erősen vitatható módon végez -  valóban jelentős összeget „lobbyz
tál”, így már kifejezetten feléstelen ez a hangsúlyozás.

összefoglalva: úgy gondolom, hogy a demokráciában nem elég 
pusztán deklarálni a más vélemény tiszteletben tartását, hanem a 
szavaknak és tetteknek általánosan kell kifejezni azt. -  Bár semmi
lyen formában nem akarok elhatárolódni Édesapámtól, most mégis
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szükségesnek tartom kijelenteni, hogy nem fiúi minőségben írom 
ezt a levelet, hanem az Egyháznak a politika iránt érdeklődő és 
írásodtól megdöbbent tagjaként.

Testvéri üdvözlettel:
Frenld Gábor 

3170 Szécsény, 
Sziget u. 29.

Szerkesztői üzenet: A  Lelkipásztor idei februári számában, a Fórum  rovatban megjelent 
Dem e Z o ltán  lelkésztársunk, országgyűlési képviselő írása nagyon heves reflexiókat 
v á lto tt  k i, m ind  a S zerkesz tő  B izo ttságban , m ind a lelkészi k a rb an . M ostani 
szám unkban egyetlen reagálást közlök, egy másik é rin tett Testvérünk nem  kíván 
felelni. Ezzel ezt a  pengeváltást lezárjuk. -  A  Fórum  nem  bíróság, csak lehetőség 
kü lö n b ö ző  nézetek  ü tk ö z te té sé re . N em  hiszem , hogy ezektő l a 
vélem énynyilvánításoktól m egrendülne egyházunk. Am it, mint szerkesztő nehezen 
viselek: a  szem élyeskedő hang és a  Szentírásra hivatkozás vélem ényünk igazolására.

Szerk.

ÚJRAÉBREDÉS
Olvasói levél -

Kedves Szerkesztő Úr!
A Lelkipásztor februári számában a 69. oldalon az utol

só mondat nemcsak rossz visszhangot keltett bennem, de 
mélyen megrendített. „Tudatosítani kell. hogy a történel
mi egyházaknak tkp. nem a szektáktól, hanem saját hitet
lenségüktől és tunyaságuktól kell félni.” -  Megrendített, 
mert az Egyház Ura szolgáit hit és hitetlenség miatt egyen
ként és esetenként állítja mérlegre. Megrendített azért is, 
mert ilyen véleménnyel -  akaratunk ellenére -  becsapha
tunk magunk mögött olyan ajtót, amelyen keresztül alkal
munk lenne segíteni egyházunk belső, lelki megújulását. -

Amikor az „alagút”-ból kikerültünk, alaposan eltájol
tuk magunkat. Kezünkben volt a Testvéri Szó, mely a 
rendszerváltás előtti időben valóban nagyszerűnek látszó 
feladatok megvalósítását, jó célok elérését egyházunk gyö
keres megújulása reményében fogalmazott meg és publi
kált. Elkápráztatott bennünket, és mintha sokan megfe
ledkeztek volna arról, hogy belső gyökeres megújuláshoz 
először személyes lelki megújulásra van szükség. Ennek 
felismerésében komoly akadályt jelentett az is, hogy ki
emelkedő lelkész-egyéniségek görcsösen ragaszkodtak -  
később is -  az abban rögzített elképzelésekhez. Így ala
kult ki lelkészeink között a meg nem értés, a bizalmatlan
ság légköre.

Egyházunk gyors és látványos megújulása elmaradt. 
Egyelőre meg kell elégednünk az ébredés apró csíráival. 
Most felelősségünkkel megterhelt kérdésnek tartom: tud
juk-e óvni veszélyektől, károkat elhárítva gondozni az élet 
apró jeleit mutató csírákat? Nehéz körülményeink között 
jobban oda kell figyelnünk, hogyan, milyen irányban nö
vekednek, terebélyesednek. -  Sajtónkból szerzett informá
cióimra szorítkozva úgy látom, hogy két irányból fenyeget 
veszély. Egyik a kelenföldi nagybetűs TÁNCHÁZ „be
mutató”-ja! Miért elegyítjük azt, ami nem elegyíthető? 
Ébredésünk gyenge csira jellegére tekintettel óvatosabban 
kellene „duhajkodnunk” . Amikor néhány évvel ezelőtt a 
pécsi gyülekezetben szilveszteri diszkót rendeztek, éppen 
a gyülekezet „belső köréhez” tartozók közül többen -  
enyhén szólva -  kifogásolták. A másik oldalról érkező 
támadás az ébredés csírái ellen a Lp-ban leírt mondat. -

Nem azért említem ebben az összefüggésben ezt a 
mondatot, hogy az eddigi kapcsolatainkkal visszaéljek. Az 
ítélkezés gondolata is távol áll tőlem. Köztudott, hogy „fut
kosó” egyház vagyunk. Látom az itteni fiatal lelkészek 
túlterheltségét, és talán nem nagyot tévedek, hogy ez ál
talános jelenség. Kedves fia említette egyik írásában 
Turóczy püspök -  különösen lelkészek körében hangozta
tott -  mondását: „egy nap 24 órából és egy éjszakából 
áll.” Nem minden ok nélkül lelkészi munkájával összefüg
gésben említette. -  A „tunyaság” allergikus pontja a lel- 
készi munkának, sokakat elkedvetlenít. -

Indokoltnak és fontosabbnak tartom, ha megújulásunk 
összefüggésében a félelem kérdését magunk felé fordítjuk! 
Mintha félelmünk gátolna bennünket abban, hogy az „új- 
raébredés” (Ev. Élet 92. szept. 6-i sz.) útján elinduljunk. 
Mért?!? Erre Luthertől vett gondolatokkal kaptam választ 
egy levélben: „Ahol Isten építi az O templomát, a Sátán 
is építeni kezdi a maga zsinagógáját.”

Á történelmi egyházakban püspökeinktől kezdve a lel
készekig a rendszerváltozással egyidőben -  szemléletvál
tozásnak kellett volna bekövetkeznie. A „túlélés” állapo
tából kerültek egyházaink a megváltozott körülmények kö
zé, amit vezetőink belső tartásukban nem tudtak követni.

Ahogy ismert, a keletkezett lelki vákuum lehetőségeit a 
szekták a maguk javára kihasználtak. A „csontlágyító” 
években a történelmi egyházakra erőltetett lelki elseké- 
lyesedést -  emberi módon szólva -  lelkészevangélizációk- 
kal lehetett és talán kellett volna egyidejűleg elmozdítani. 
De az egyházak akkori zűrös lelkiállapotukban, az egymás
nak ellentmondó vélemények felülkerekedése miatt de az 
egyházi vezetéseknek passzivitása miatt is -  elmaradt. -

Nálunk Scholz László -  talán csak egyedül, egymaga 
-  ismerte fel akkor a sürgős és szükséges tennivalót: 
lelkészevangélizációk tartását! Sajnálatos, hogy kezdemé
nyezése nem talált megértésre, elismerésre. Nem voltunk 
elérné bátrak ahhoz, hogy a változásokból adódó új ke
reteket spirituális tartalommal kitöltsük. Ha a TSz szerzői 
akkor nem ragaszkodtak volna olyan görcsösen a maguk 
horizontális problémáik megoldásának keresztülviteléhez, 
és nem mélyítették volna el pL a püspökválasztással kap
csolatos véleményükkel a meglevő nézeteltéréseket, nem 
kényszerült volna az egyházvezetés sem -  véleményem 
szennt -  csaknem horizontális irányban orientálódni! így 
maradhattak gyülekezeteink élete a régi keretek között, 
régi tartalommal. -  Gáncs Péter szavaival jellemezve a 
helyzetet: Filozófálunk a szószéken, a liturgia dogmatikai
lag fényesre, csiszolt, élettelen köveivel. -

Az Ev. Élet 92. aug. 30-i számában úja Pintér Károly: 
„...ugyanarra a felismerésre jutottunk... evangélizálni első
sorban a lelkészeket kell. Egyházaink megújulása nem 
képzelhető el a lelkészek megújulása nélkül.” Ha ennyire 
egyértelmű ez a felismerés, miért nem válik a történelmi 
egyházakban feladattá a lelkészek evangéüzálása? Mi tart
ja vissza püspökeinket, espereseinket, hogy a maguk ha
táskörében ne kezdeményezzék a lelkészek evangéli- 
zálását? Ha talán nem éreznek elhivatást ébresztő igehir
detés-sorozatot tartani lelkészek számára, a hivatalos for
maságokon túl, lehetett volna, és lehet most is ébresztő, 
karizmatikus igehirdetőket felkérni, akik vállalják ezt a 
nehéz lelki és szellemi energiát igénylő -  néha talán ép
pen hálátlan feladat elvégzését. Igazat adok Scholz László 
testvérünknek abban, hogy akkor, a külső körülmények 
változásával párhuzamosan -  kellett volna lelkészeinkkel 
más szemléletet elfogadtatni. Ezen túl is, az ébresztő ige
hirdetés, -  lelkészek felé is -  időszerűsége aligha vitatha
tó. Nem találok az Országos Egyházi Konferenciák és 
Csendesnapok között pl. presbiterek, férfiak, asszonyok ré
szére tervezett csendesnapokat. -  A háttérben nem az a 
gondolat húzódik meg: nehogy a hazatérő felébredtek kü
lön gondot okozzanak lelkészeiknek? -

Pintér Győző levelemre válaszolva ezt úja: „A 40-es 
évek ébredésének karizmatikus vezetői voltak: Turóczy 
Zoltán, Csepregi Béla, Sréter Ferenc stb. Ezeket tisztelte, 
elfogadta szinte az egész evangélikus egyház lelkészi kara. 
Ma nol van ilyen tekintély?” -  Nagyon is nyugtalanít ez 
a kérdés! Balikó Zoltán a Lp. 91/4. sz. 128. a  úja: „... amikor 
itt-ott mégiscsak felbukkan egy karizmatikus tisztségvise
lő, mekkora öröm látni: zavaros ügyek tisztázódnak, dol
gok helyükre kerülnek, indulatok elcsitulnak... Bizony min
dezt „egyházilag” alaposabban kellene meggondolnunk 
és végre vállalnunk ún. személyi ügyekben/’ Miért en
gedik el maguk mellett ezeket a gondolatokat egyhá
zunkban azok a személyek, tisztségviselők, akiknek ha
táskörébe tartozna ilyen ügyek rendezése? Egyházaink
ban Úrunk missziói parancsának teljesítése is a helyére 
kerülne. -

Történelmi egyházakban a megújulásnak legnagyobb 
akadályát abban látom, Isten előtt talán nem is, de „ki
felé”, a társadalomban önigazoló magatartásunkra -  eny
hén szólva -  nagyon vigyázunk. Ezt a tendenciánkat meg 
fokozza a szektáktól való elhatárolódásunk is. Ebben az 
összefüggésben nagyon jónak tartom a Lp. 90/ll.-ben „Jé- 
zusi rendszerváltás” c. meditációt. Élethu fényképnek tar
tom a történelmi egyházak -  általános -  lelki tartásá
ról. Sajnálatos,' hogy a gondolatok részletes kibontása 
elmaradt és a megtérést minősítő „igaz” jelzőt is mel
lőztük. -

Nem abból a pozícióból írtam, hogy: „Utólag könnyű 
okosnak lenni”, hanem azért, hogy az ébredés csíráit -  
amennyire tőlünk telik -  óvjuk és növekedésüket segít
sük. Kérjük a növekedést adó Urunkat -  ha lehetséges -  
egy imaközösségben, a most csak csúáiban látható ébre
dés hatalmas és terebélyes fává növekedjék. -  Ézs. 65,1.

-Testvéri szeretettel
Tihanyi György
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A z igehirdető műhelye

PÜNKÖSD ÜNNEPE 

ApCsel 2,36-41

Perikópánk figyelemreméltó érdekessége, hogy Pünkösdről szól
va, mélyen krisztocentrikus tartalmú. Megelőzi a tanítványok pün
kösdi élménye, és most a Szentleiket vett apostol, Péter szolgála
tának gyümölcsét látjuk benne. Minden szava a megfeszített, feltá
madott és megdicsőült Jézusra mutat. Ennek a prédikációnak az 
eredménye azután szemmel is látható: háromezer ember megtéré
se, az első keresztyén gyülekezet megszületése. Komoly figyelmez
tetés ez a mai igehirdető számára, aki benne él a jelen kor kariz
matikus kontextusában. Helyrerakja gondolkodásunkat, és arra irá
nyítja, hogy a pünkösdi igehirdetés célja nem a Szentlélekről szóló 
dogmatikai tanítás, hanem a Szentlélek által Krisztushoz vezetés, 
így teljesedik be, amit Jézus mondott János ev. 15,14-ben, hogy ti. 
a Szentlélek munkája az, hogy „ ő  engem fog dicsőíteni, mert az 
enyémből merít, és azt jelenti ki nektek.” Hogy ez megtörténjék, 
természetesen először az igehirdetőnek kell a Szentlélek uralma alatt 
lennie. Ez az uralom azonban nem a csodás eseményekben mutat
kozik meg, hanem abban -  ami véleményem szerint minden látvá
nyos csodánál nagyobb - ,  hogy először az igehirdető érti meg Jé
zus kereszthalálának, feltámadásának és mennybemenetelének 
(megdicsőülésének) jelentőségét és a belőle fakadó személyi kon
zekvenciákat. Az apostoli igehirdetés célja az volt, hogy az embe
rek szívéhez és lelkiismeretéhez férkőzzön, hogy felfedje előttük az 
ember szívének romlottságát, felhívja a figyelmet a bűnbánat fon
tosságára, és hitre hívjon. Érdemes itt elolvasni Luther Nagykáté
jából az Apostoli Hitvallás ü l. ágazatának magyarázatát, amelyből 
most csak egy mondatot emelek ki: „Mert ahol nem prédikálják a 
Krisztust, ott nincs Szentlélek sem, aki alkotja, egybegyűjti és elhív
ja a keresztyén egyházat, amely nélkül senki sem juthat az Úr Krisz
tushoz.”

Ne essünk tehát abba a kísértésbe, hogy igehirdetésiinkban -  
ennek a perikópának az alapján és az ünnep jellegénél fogva -  
mindenáron a Szentlélek csodálatos, külsőségekben megnyilvánuló, 
látható munkálkodásáról szóljunk, hanem feladatunk az, hogy bib
likus tanítást adjunk arról, ahogyan a Szentlélek az ember benső 
szférájában munkálkodik. Ez egyúttal azt feltételezi és igényli, hogy 
ez a munka magában az igehirdetőben kezdődjék el. A műhely
munkához nem elég az egzegézis, a gondolatok összegyűjtése, az 
igehirdetés felépítése, hanem elengedhetetlenül szükséges az Isten 
előtti csend, az imádság.

Az igehirdetéshez: a perikópánkban foglaltakat megelőző esemé
nyekből kell véleményem szerint kiindulni. Elsőrendben tuadtosítani 
az ige hallgatóival, hogy a Szentlélek legelső és legfontosabb mun
kája az, hogy bennünket hitre vezessen, és ennek a hitnek a tárgya 
Jézus Krisztus személye, mert csak őbenne és általa van új életünk, 
üdvösségünk.

Másik tisztázandó kérdés, hogy Isten Szentiekét nem lehet kény
szeríteni, ő akkor és ott munkálkodik, ahol azt Isten jónak, szük
ségesnek látja, a maga idején. Ha pedig munkálkodni kezd, az aján
dék, amit nem „zsarolhatunk” ki Istentől. Kegyelmi ajándék, ha 
ébredést ad. Mégis, és itt már egészen konkrétan benne vagyunk 
az igehirdetésben, vannak bizonyos emberi feltételei is annak, hogy 
ez megtörténjék. Erre éreznek rá Péter hallgatói is. A Szentlélek 
ugyanis -  mert maga is Isten -  nem erőszakolja meg az ember 
szabad döntését, hanem együttműködését feltételezi, nem a 
szdnergizmus értelmében, hanem a befogadó, megengedő formá
ban. Ennek a feltételrendszernek leírása perikópánk. Ezért hangzik 
a kérdés: „Mit tegyünk?” Ez a mi nagy kérdésünk is.

Az Ige legelőször arról szól, hogy Isten Szenüeke ott kezd mun
kálkodni, ahol Krisztus hirdettetik. (Tehát nem a Szentlélek!) Csak

az kapja a Szentleket, aki hallgatja a Jézus Krisztusról szóló bi
zonyságtételt. Az Ige és az igehirdetés néktll senki sem élheti meg 
az életújulás pünkösdi csodáját. Nemcsak hallgatni kell azonban az 
Igét, hanem befogadni is. Az sem éli át a Pünkösdöt, aki Jakab 
szavai szerint „az Ige feledékeny hallgatója”. Intellektuális gondol
kodásunknak egzisztenciálissá kell válnia, különben csak olyan ke
resztyénekké leszünk, akik értelmesen tudnak vitatkozni az igéről, 
de annak ereje nem lesz életformáló, megújító erővé.

Ehhez hozzátartozik a megtérés és a Jézus nevére való megke- 
resztelkedés feltétele is. Az elsőben az Ige ítél és belső kényszert 
ébreszt az életváltoztatásra, mert a „szívünket” (lelkiismeretünket) 
találja el, a második nem újrakeresztelkedésre buzdít, hanem ke- 
resztségünk komolyan vételére, annak átgondolására és tudatos vál
lalására. (Nyilván más volt a helyzet az első gyülekezet születésé
nél, ezt lemásolni nem lehet, hiszen Péter igehirdetését meg nem 
kereszteltek hallgatták.) Arra azonban lehet és kell is az igehirde
tés hallgatóit indítani, hogy keresztségüket úgy tekintsék, mint 
választ Isten megtérésre hívó Igéjére. A hittel párosult gyermekko
ri keresztség vállalása teremti meg azt az új viszonyt Istennel, ami 
a pünkösdi esemény tartalma! A Szentlélek bennünk munkálkodá
sának feltétele, hogy úgy tekintsünk keresztségilnkre, mint akik ré
gi életüket halálba adták, és új életet óhajtanak élni Jézus Krisztus 
nevében, az ő uralma alatt.

Megvan-e a fenti feltételrendszer az életünkben? Mindenkép
pen tisztáznia kell ezt minden keresztyénnek. Ha megvan is, akkor 
is tudnia kell, hogy csak ajándék, de az Isten szívesen adott aján
déka a Szentlélek.

Az első pünkösd eredménye, hogy 3000 igehallgató jutott hitre. 
Az 1993-as év pünkösdjén sem szűkmarkúbb az Isten, ne legyünk 
lemondóan hitetlenek sem önmagunk, sem mások felől.

Balicza Iván

PÜNKÖSD MÁSODIK NAPJA 

ApCsel 2,42-47

Míg az előző versek, Pünkösd első ünnepének textusa a Szent
lélek hitre vezető munkájáról szól, ez a penkópa a gyülekezetben 
munkálkodó Szentlelket, és munkájának eredményét mutatja be. 
Lehet utalni Pünkösd első ünnepének igehirdetésére, hiszen zöm
mel azok lesznek jelen, akik hallották azt is; röviden össze lehet 
foglalni előző napi igehirdetésünket.

Ezen az ünnepen elsősorban arról szólhatunk, hogyan munkál
kodik a Szentlékek a gyülekezetben. Itt sem a rendkívüli, a csodás 
események állnak a középpontban, hanem a gyülekezet normális éle
tének elemei. Mi az ismertetője, jellemzője a pünkösd utáni, a Szent
lélek ajándékában részesedett hívőknek?

A Szentlélek tudásvágyat, Isten igéje utáni érdeklődést és sze- 
retetet munkál bennünk. Az Igét szeretni annyi, mint Istent szeret
ni, Jézus Krisztussal együtt lenni, hiszen az „apostolok tanítása” az 
evangélium, Jézus életenek és tanításának továbbadása. A Szentlé
lek teremti meg a Krisztusban való közösséget, olyan emberek kö
zött, akik egymástól távol álltak gondolkodásban, emberi és hitbeli 
különbözőségben, anyagi helyzetben, eltérő kultúrában. (Gondol-

{'unk arra, hogy a Pünkösd eseménye az aratási hálaadásra minden- 
íonnan összegyűlt zsidók ún. zarándokünnepén történt, amikor a 

prozeliták is jelen voltak!) A Szentlélek munkája, hogy mintegy 
közös nevezőként Jézus Knsztust adja. Ezért nem tévedünk, ha ma 
az ökumenét mint a Szentlélek munkáját tekintjük. A Szentlélek 
teremti meg az urvacsorai közösséget, a kereszten meghalt Jézus 
áldozatát emlékezetbe idézve, arra figyelmeztetve a gyülekezetét, 
amit az Ur tett értük.

A Szentlélek munkálja az imaközösséget, abban a bizonyosság
ban, hogy Jézus ígérete teljesedik be; „amit csak kértek az Atyától 
az én nevemben, megadja nektek.” A Szentlélek munkálja a Krisz
tus-test egységét, benne a hívők egymás iránti szolidaritását, az 
egymásról való gondoskodást. Ebbe az egységbe természetszerűleg 
beletartozott az anyagi segítségnyújtás is.
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A Szentlélek munkálja az örömöt, amely a Krisztussal való kö
zösségükből fakadt, és amelynek megnyilvánulása volt Isten 
dicséretei hálaadásukban, énekükben.

A Szentlélek munkálja a gyülekezet növekedését, mert a köz
tük lévő Krisztus vonzotta környezetüket is. Az Igéből láthatjuk 
tehát, hogy a Szentlelke! vett hívők gyülekezete is krisztocentrikus 
gyülekezet volt, és a mai gyülekezeteinknek is ez a mércéié: Ahol 
a Szentlélek munkálkodik, ott mindig Jézus Krisztus kerül közép
pontba, s a gyülekezet hitéletének minden megnyüvánulása a Vele 
való közösség megvalósulása...

Balicza Iván

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE 

Ef 3,8-12

Az üdvösség történetét kibontó vasárnapok után erre a vasár
napra könnyen rá lehetne sütni a „dogmatikus vasárnap" bélyegét. 
Gondoljunk csak a II. Vaticanum előtti Missale Romanum Szent
háromság-vasárnapi introitusának antifonájára: „Benedicta sit sancta 
Trinitas atque indivisa unitas...” De mi is így imádkozunk Szent- 
háromság vasárnapjának kollektáiában: „Isten, aki szent, egységes 
és oszthatatlan Háromság vagy...’'  Nyugodtan vállalhatjuk a vasár
napnak ezt a jellegét. Semmi szégyelni való nincs abban, amikor a 
keresztény egyház a kinyilatkoztatás alapján tanítást fogalmaz.

Mindebből azonban egyáltalán nem az következik, hogy ezen a 
vasárnapon a Szentháromságról szóló egyetemes keresztény taní
tást kellene prédikálni, magyarázni vagy védeni. A vasárnap verete 
az adott alapigéhez való hőségben érvényesüljön! Vagyis Szenthá
romság ünnepe homiletikailag nem a dogmatikus pedantéria vasár
napja. A textusból az ámuló, csodálkozó hálaadás árad, és ennek 
kell meghatároznia az igehirdetést is. Amit Pál apostol a maga sze
mélyére és szolgálatára nézve mondott, abból nőtt ki az egyház 
Szentháromságot dicsőítve valló éneke, a „Glória”.

1. A „legkisebb szentnek” nem fér a fejébe, hogy Krisztus „mér
hetetlen gazdagságának " egyszerre megajándékozottja is, meg szolgálat- 
tevője is. A kettő együtt jár: a legkisebb szent nem „bezsákolia” 
magának a mérhetetlen gazdagságot, hanem szolgálja. A titkot 
imíkija és ugyanakkor valósággal kikiabálja. Mit is érne, ha szemé
lyes megőrzésre szánt titok lenne és nem részesülhetne belőle min
denki, aki csak rászorul. Ez a gazdagság nem a misztériumvallások 
hallgatásra kötelező „arcanum”-a. Arra való, hogy kimondják, meg
váltják, boldogok legyenek és boldogítsanak vele. Nem azzal kínoz, 
hogy megismerhető-e az Isten, hogy miként Három az Egy és 
viszont. És végképpen nem azon, hogy a „finitum non capax 
infiniti” és a „finitum capax infiniti” egymással hadakozó tételei 
közül melyik az igaz.

Nyoma sincsen itt a „mérhetetlen gazdagság” nyomasztó súlyá
nak, amely Szent Ágostonra nehezedik, miközben meditál a ten- 
ert kagylóhéjjal gödröcskébe meregető gyermek kilátástalan igye- 
ezetén.

Szentháromság ünnepe a „mérhetetlen gazdaság" örömével megaján
dékozottak ünnepe! Isten nemcsak mérhetetlenül gazdag, hanem bő
kezű is. így vall róla a zsoltár, amely szerint minden élő az Ő 
tenyeréből eszik. Életet és életlehetőséget ajándékozó keze azon
ban még nagyobbra is nyílik: öröme telik abban, hogy Magát aján
dékozhatja! Á „mérhetetlen” gazdagság nem jelzője, hanem való
sággal a neve Istennek!

2 . E z a gazdagság nem zárolt vagyon, hanem forgatott gazdagság. 
Jézus Krisztus kezébe adott, Jézus Krisztus kezével a világba be
leforgatott gazdagság. Ha nem így volna, legfeljebb álmodni, fan
táziáim lehetne róla. Ő az a nyitott ajtó, amelyen keresztül kiárad, 
minden elképzelést meghazudtoló gazdagságban. Csak Benne nem 
ítéletes, nyomasztó súlyú a „mérhetetlen gazdagság”. A Szenthá
romság Jézus Krisztusban gazdag mérhetetlenül. „Aki engem lá
tott, látta az Atyát.” A Szentlélek pedig Őt dicsőíti. És a szentek 
közösségének egy összehasonlíthatatlanul kisebb tagja most nagyon 
boldog, hogy ezt leírhatja, pedig pár hete ki akarták mozdítani eb
ből a boldogságból. Feladó és aláíró nélküli levelezőlapon, egy ,if
jú Timóteus” álarcában tudatta valaki, hogy „néhány teológus ne
hezményezi”, hogy én is kizárólag Jézus Krisztusról prédikálok, te
hát az „al-Istenről”. Mikor beszélek-beszélünk már végre a „fő Is- 
teri’-ről? Kérte, nehezményezéséből ügyet ne csináljak -  hogyan is 
tehetném -  inkább meditáljak sorain. Megfogadtam a tanácsát. Kö
zös meditációs témának az idézetettet ajánlottam. Remélem, ő is 
megfogadta, Örülnék, ha újra jelentkezne -  ha névtelenül is - , mi
re jutott. Hát nem abban tárul a titok és lesz üdvösséges az elké
pesztő gazdagság, hogy Jézus Krisztusban Isten magát adja és Jé
zus Krisztusban, kizárólag Jézus Krisztusban adja magát az Isten? 
„Mit ért volna megszületnünk, (alatta értsük a Teremtő minden, az 
élethez kapcsolódó ajándékát, gazdagságát) ha meg nem váltatunk? 
” -  kérdezi a feleletet is belerejtve az Egyház az „Exultet” ujjon- 
gásába. De mit érne célba érnünk is, ha nem Jézus Krisztus meg
váltott testvéreiként érnénk Isten elé. Az az egyetlen reménysé
günk, hogy majd amikor „immár a könyv tárva-nyitva. Ahol nyil
ván föl van írva, Minden ember szíve titka” (KÉ 495,3.) -  ott nem 
szégyell bennünket tetvéreinek nevezni Ettől szabad az utunk, in
nen eredhet a bizalmunk, azzal a szent merészséggel együtt, hogy 
Atyának mondhatjuk a Testvérért az Istent. Krisztusnak pedig csak 
testvérei vannak, mostohatestvérei másodrendű hozzátartozói nin
csenek. Mérhetetlen gazdagságából részrehajlás nélkül telik min

dazoknak, akiket a zsidó-pogány társörökösök zárójele csak magá
ba foglalhat.

3. Jézus Krisztus mérhetetlen gazdagságával népekből teremi n é p e t, 
egyházat. A sokféléből teremt egyet. De nem öltözteti uniformisra.
A mérhetetlen gazdagságból bámulatos gazdagságra telik. Pál egy
re Jézus Krisztusról beszél de ahogyan mondja, abban már ott 
zeng a Szentlélek Uristan dicsérete is, a titok nyitogatójáé, Aki Pál 
számára is nyit, amikor úgy lesz Krisztus teste tagjává, hogy egyút
tal a test szolgálattevőjévé válik. Szinte körülnéz az ember, mt len
nénk az az Ekklézsia, amelyről a textus szinte himnuszt zeng? A 
Szentlélek dicséretébe kezd, amikor el meri mondani hogy az Egy
ház tükrözi és dicsőíti az Atyát, a Fiút és Szentleiket, azzal hogy 
születik, van, megújul és megújít. Nincsen .közvetlen” út: a Szent
lélek teremtette egyház szolgálatán keresztül nyílik út Jézus Krisz
tushoz és Jézus Krisztusban Istenhez. Pál nem egymagában a „leg
kisebb szent”, hanem az egész keresztény szent nép, együttesen is, 
egyetemesen is. De ezé a „mérhetetlen gazdagság” Ez nem arany
lánc a nyakában, hanem Krisztus lábmosásnál használt törülköző- 
kendője, hogy a szent és oszthatatlan Egység a szent és oszthatat
lan Krisztus-test szabad szolgálatával dicsőíttessék.

Fehér Károly

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 1. VASÁRNAP 

Rom 10,12-17
A római gyülekezet tagjai túlnyomó többségben pogányokból 

lett keresztyének voltak, de megtért zsidók is tartoztak közéjük. Ez 
utóbbiak a törvényeskedés szellemében akartak továbbra is meg
maradni. A pogányos szabadosság és a merev törvényesség gyakori 
súrlódások forrásául szolgált.

1. A  törvény alapján tájékozódó zsidóság
-  bírta Isten Ígéreteit,
-  mint választott és szeretett nép sokszorosan tapasztal
hatta az isteni gondviselést,
-  egymást váltották történelme folyamán a próféták, 
hogy érthető emberi szóval adják tudtul Isten akaratát, 
üdvösséges tervéről minden tudhattak,
-  az ígéretek végül Jézusban teljesedtek be. De akit szeg
letkőnek szánt Isten, az a megütközés köve, a botránko- 
zás sziklája lett Izráel számára.

A pogányok nem kaptak kinyilatkoztatást, nem szóltak hozzájuk 
próféták. Híjával voltak azoknak az Ígéreteknek, amelyek a Mes
siásra vonatkoztak Legfeljebb a teremtettség vizsgálata révén jut
hattak istenismeretre. Krisztusról szóló minden hír új volt számuk
ra.

Izráel keménysége és értetlensége Krisztussal a Szabadítóval 
kapcsolatoban indítékul szolgált Isten számára, hogy a pogányok 
felé is megszólaltassa a kegyelem üzenetét. Mégpedig ugyanolyan 
mértékben, a teljességet kínálva nekik.

Egy zsidó számára rettenetes botrány volt, ha kiválaszottsága 
ellenére egyenlővé tették egy pogánnyal. De Jézus által Isten egé
szen másként beszélt választott népével mint a Jézust megelőző 
időben.

A húsvét utáni gyülekezet számára nincs értelme érdemekre és 
előnyökre hivatkozni, mert a segítség, a szabadulás, az új élet és az 
örök életre való megtartatás ajándékát Krisztusban adta meg. Ez 
egyetemes szándéka Istennek, mindenféle különbségtétel nélkül.

Milyen egyszerű ezt leírni, hogy Isten nem tesz különbséget kö
zöttünk. Elfogadni korántsem olyan könnyű, mert számtalan okból 
teszünk különbséget mi egymás között. Kérlelhetetlenül összeha
sonlítunk és emberi mércénk eltérően súlyoz.

A szőlőmunkásokról szóló példázatra kell gondolnunk, misze
rint Isten szuverén joga alapján egyformán bérezi a munkásokat. 
Jézus által és Jézusért a pogányok is Istenüknek mondhatják, ha 
korábban nem is tudtak róla, nélküle éltek.

Újra meg újra szívszorongatva olvasom a feltámadott Jézus ta
lálkozásait tanítványaival. A gyávaság, a tagadás, a hűtlen megfu- 
tamodás után nem annak kellene megszólalnia, ami elhangzik: Bé
kesség Néktek! Dehát semmi másra nincs jobban szüksége tagadó 
tanítványnak és ami egyháztagnak, minthogy Jézus annak ellenére, 
hogy... egyaránt irgalmát kínálja és magához fogadjon.

Isten azért nem tesz különbséget népek és emberek között, hogy 
szabadításának öröme híján senki ne segénykedjék.

2. Aki segítségül hívja az Úr nevét.
AlZ üdvösség ajándékát Jézus által készítette el Isten. Nem ál

talában a hitünk harcában való imádságról nem a mindennapos 
gondok között küzdő fohászról van szó. Sokkal többről Arról hogy 
tudomásul vesszük, elfogadjuk és megalázzuk magunkat Isten azon 
végzése alatt, hogy Jézus Krisztus oltalma alatt léphetünk ki a mú
landóságból oltalma befed az ítéletkor és örök életre visz. A testté 
lett Ige által menti ki a világot a bűn alá rekesztettség állapotából. 
Á testté lett Ige Isten küldötte és akarata.

Milyen jó, hogy ez így van. Amikor fukarul összeszorul az idő 
marka és csak arra van idő, hogy a mélységből kiáltsunk, amikor 
túl későn jutunk el arra az életbölcsességre, hogy Isten előtt a vét
keink vádolnak és csak,Jézus lehet a szószólónk. Nincsen más mód 
az üdvösségre. De az Úr nevét segítségül lehet hívni. Kimenti éle
tünket a pusztulásból.
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3. Isten legkockázatosabb vállalkozása, hogy az emberre bízta mé
retété jóhírét. Az emberre, aki gondolkodásában, megszólalásában, 
cselekvésében egyaránt bűnös. Az embernek kell megtalálnia a sza
vakat a kimondhatatlanra, arra, ami nem fér bele szavakba. Ami
nek megértetéséhez Jézus is gyakran használt példázatokat, képi 
eszközöket. Az embernek kell elmondani Isten Kegyelmét, a bűn
bocsánatot, az új élet örömét, Krisztus halálát, a feltámadás csodá
ját, az örökélet titkát, holott minden Isten-tapasztalat csak töredék. 
Van más akadály is. Nehéz úgy „szivesíteni”, hogy egy nyelven 
beszélünk ugyan, mégsem értjük egymást gyülekezetben, a lelkészi 
karban, az egyházban és a világon.

Jézus mégis igénybe veszi a futárszolgálatunkat. Amit mi nem 
tudunk, nem merünk, vagy nem akarunk elmondani, azt más nem 
mondja el.

Meg kell küzdeni a szavakért -  azoknak is, akik könnyen bán
nak velük -  mert szent üzenetet hordoznak.

Nem történik erőszak, ha ide értjük azok igehirdetői szolgálatát 
is, akik szülőként, nagyszülőként tanítják gyermekeiknek a Krisz
tust. Természetes igénnyé nevelik bennük, hogy meijék segítségül 
hívni az Urat. Spontán hitvallásaik nyomán bízni tanulnak az áet 
Fejedelmében.

Az elmúlt évtizedek lelki lefojtottságában nemcsak a lelkészi 
kar létszáma fogyott meg tragikusan, hanem azoknak a családok
nak, szülőknek a száma is, alak nem szégyellték gyermekeik előtt 
az evangéliumot, Isten erejére, irgalmára-szorultságukat. Tanították, 
vallották, segítségül hívták Jézus nevét és éltek erejéből. Megma
radtak a gyülekezetben, ahol a hivatásos igehirdetők hitvallása nyo
mán erőltették hitüket, vigasztalódtak, fakadt föl bennük új re
mény.

De mivel sokan nem mondták el, mostmár két nemzedék nem 
hallott az üdvösségszerző Krisztusról Hitük ingoványra épít. Nem 
ismerik a bűnbocsánat módját, az örökélet ígéretét. Mimodon jut
hat el hozzájuk a ió hír?

Akik régóta hallják, vagy mondják, becsülik az igehirdetés „bo
londságát”? Mert rajta keresztül Isten szólongat, adja tudtul és 
cselekszi örök életünket. Ebbe rejtette segítségé és megtartatásun- 
kat. Isten vállalta azt is, hogy már a megszólaló szívében és ajkán 
veszteség keletkezik. Ez csak növekszik azzal ahogyan a megszó
lítottak fogadják, esetleg nem fogadják. Igehirdetői elkötelezett
ségünket erősíthetné ügynökök szorgalma és céltudatossága. Pedig 
ők csak olyan holmi előnyös tulajdonságairól győznek meg ben
nünket, amit a rozsda és a moly megemészt és a tolvajok ellopják. 
Mégis, nem számít nekik távolság, idő, a család is az üzlet után 
következik, mert megéri. Ajkunkon meg-megfakul a szó, szívünk
ben megszárad a legnagyobb öröm és a legnagyobb szeretet.

És mégis most újra megbíz, hogy szóljuk a régi igét új hittel. 
Birtokunk lehet újra a kincs, ám mások gazdagítására kaptuk. Hasz
náljuk, hogy életté váljék ne csak a ránkbízottakban, bennünk is. 
Mert a hallott ige által Isten hitet munkál, és hit által üdvösséget 
nyerünk.

Báüntné Varsányi V3ma

Beszélgetés Marton Tamással

ő sz  óta újabb íróasztallal gyarapodott az Üllői úti Országos Iroda. A z  
asztal mellett, mint ahogy ez m ár lenni szokott, feltűnt egy új munkatárs 
is. A  fiatalembert M a r t o n  T a m á s n a k  hívják. Csaknem fel éve ő  
egyházunk Ifjúsági Bizottságának titkára, ő tkérdezzük most feladatairól 
és a munkájával járó gondokról, örömökről.

Kedves Tamás! Úgy tudjuk, m űszerészként végeztél annak idején. 
A m i azt illeti, kicsit messze kerültél eredeti pályádtól. Hogyan kötöttél ki 
az Országos Irodánál?

M  T -  Valóban, 1987-ben műszerésztechnikusként végeztem, 
még ebben az évben másfél évre bevonultam katonának. Leszere
lés után egy telefonközpontban dolgoztam, majd sikerült a szak
mámban elhelyezkednem: két évig marósként. 1991-ben felszámol
ták a munkahelyemet és így én is megtudtam, milyen az, amikor 
valaki munkanélküli Még ebben az évben ősszel, a kőbányai gyü
lekezet lelkészi hivatalába kerültem, ahol megkezdődött „klerikális 
pályafutásom”. Emellett Budavárban, gyülekezetemben, presbiter 
lettem, és elkezdtem a cserkészetet. A KIE-munkába még koráb
ban bekapcsolódtam, aztán 1992. januárjától, Menich Zsuzsa halála 
után a KIE-titkár is én lettem félállásban, majd augusztusban teljes 
állásban végeztem tovább. Októbertől pedig az új státuszom az Or
szágos Egyház Ifjúsági Bizottságának titkára. Ma Magyarországon 
ilyen munkára külön képzés nincs. így fordulhatott elő, hogy itt 
vagyok. Viszont nagyon fontosnak tartom, hogy tovább tudjam ké
pezni magam, sok mindent kell még tanulnom!

-  Van időd tanulni ennyi munka mellett? Mert ahogy így nézzük, sok 
mindenre kell figyelned egyszerre, sokoldalú a munkád.

M T  -  Ugy gondolom, hatékony munkához fontos a megfelelő

ismeret, és technikai háttér. Bizony, néhány hónapig megérné, hogy 
kisebb kapacitással dolgozzak, és inkább a tanulást hangsúlyoznám, 
így később hatékonyabb lehetnék, többet és jobban tudnám ellátni.

-  Ifjúsági titkár -  elég tág fogalom. Mi minden tartozik ebbe? Mivel 
kell foglalkoznod?

M T -  Az első másfél hónapban még tudtam, most már 
bizonytalan vagyok mindenben, hiszen napról napra változik. A leg
fontosabb: mindig tájékozottnak kell lenni az országos ifjúsági mun
kában, annak minden területén. Emellett fontos az állandó kapcso
lattartás a különböző társszervezetekkel a külföldi konfrerenciák, 
továbbképzési lehetőségek figyelése, valamint az országos konfe
renciák szervezése és koordinálása.

-  Miért látod szükségességét ennek a munkának?

M T  -  Sokáig az Egyházon belül a különböző munkaágakkal 
csak a püspökök foglalkoztak nagyrészt. Egyre kevesebb energiá
juk jutott már -  sok más elfoglaltságuk mellett -  erre a nagyon 
fontos feladatkörre. Ezért is tartom szükségesnek, mivel a fiatal 
lelkészek, az ifjúsági konferenciák szervezőinek válláról a szervezé
si, technikai gondok lekerülnének, így könnyebbé válhatna munká
juk. Végül még fontos az is, hogy sokszor nem tudják -  még lel
készek sem, hova fordulhatnak ifjúsági ügyekben. Ez a gond most 
megoldódott. Tehát szívesen adok bárkinek felvilágosítást ifjúsági 
munkát illetően. Jó régen felvetődött az az igény, hogy legyen va
laki, akit bármikor meg lehet találni, és naprakész információt tud 
adni. Ez a mai körülmények között csak egy fizetett munkatárstól 
követelhető meg.

-  Hogyan látod az evangélikusokat tömörítő ifjúsági sz érv ez etek kap
csolatát? (MEVISZ, KIÉ)

M T  -  Ha Egyházunk ifjúsági munkáját említik, mindannyian 
elsősorban a MEVISZ-re és a KIE-csoportokra gondolunk. Az 
Ifjúsági Bizottság semmiképen sem akar a harmadik lenni a sor
ban. A célunk mindössze a gyülekezeti, ifjúsági csoportok elérése, 
gondjaik felvállalása, és örömeikben való osztozás. Teljesen más 
„profilja” alakult ki a két ifjúsági szervezetnek: a MEVISZ első
sorban a diakónia (Bárka-táborok) és a zene vonalán végez na
gyon fontos szolgálatot, a KIÉ a munkatárs-képzésre, és a misszió
ra tesz- inkább a hangsúlyt. Ez az Ifjúsági Bizottság arra hivatott, 
hogy határoktól függetlenül fölvállalja minden magyar evangélikus 
fiatal örömét, bánatát.

-  Mik a terveid a jövőre?

M T -  Sok ötletem, elképzelésem van, igazából nem rajtam mú
lik: áll mögöttem egy bizottság, és vannak feletteseim. Ok látnak 
el rendszeres munkával. Néhány elképzelést elmondok most: töb
bek között szeretnénk kiadni egy országos ifjúsági lapot, tervezzük 
egy -  ezentúl évente megrendezésre kerülő -  3 napos ifjúsági al
kalmat: a Luther-napok rendezését. Fontosnak tartjuk a Budapes
ten tanuló evangélikus fiatalok „bekapcsolását” az ifjúsági életbe, 
például egy naponta, délutánonként működő ifjúsági klub vagy tea
ház működtetésével Tervezünk vedégszállást egy-két éjszakát Pes
ten töltő fiataloknak és diákotthon létrehozását az itt tanuló evan
gélikus fiatalok számára.

-  Tamás, Te „ utazó nagykövetként" is ismert vagy már az Egyházon 
belül. Mondj egy pár sz ót munkádnak erről az oldaláról is!

M T  -  Mindez talán onnan indulhatott ki, hogy nem szeretek 
leveleket írogatni és küldözgetni Néha elég kínos, ha a válasz nem 
érkezik meg idejében. Sokkal hatékonyabbnak tartom a személyes 
megkeresést. Ez azért is fontos, hiszen a legtöbb lelkész -  a gyü
lekezetekről ne is beszéljünk -  egyáltalán nem is ismer. így viszont 
lehetőség nyílik mindkét részről személyes kapcsolat kialakulására. 
Járom az országot, résztveszek LMK-kon, csendesnapokon, sorra 
látogatom az egyes Egyházmegyék ifjúsági konferencia-helyeit, a 
lelkészekkel együtt felmérjük a további üdülő és konferenciázó he
lyek kialakításának lehetőségeit. Annak ellenére, hogy az Egyház
megyéknek körülbelül egyharmadát meglátogattam már, még na
gyon sok munka van hátra.

-  Azt látjuk rajtad, hogy nem unatkozol! Jut feladat bőven minden 
napra. Kívánjuk, hogy sok örömöd legyen benne. Isten áldását kérjük, 
hogy el tudd végezni felelősséggel azt a szolgálatot, amit rád bízott.

Köszönjük a beszélgetést!

Némethy Márta és Varga Gyöngyi
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Gyülekezeti szolgálat 
-  lelkészi közélet

DETRE JÁNOS

Esperesi székfoglaló
-  Aszód, 1993. január 23 -

„N ézzünk fe l Jézusra" (Zsid-12,2)

Az Útmutató mai igéje mellett elcsendesedve kezdem el most 
beköszöntő beszédemet. Ezt olvassuk Pál Kolosséba írt levelében: 
„Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is 
őbenne. Gyökerezzetek meg és épüljetek fel őbenne, erősödjetek 
a hit által, amint tanultátok” (Kol 2,6-7). -  A meggyökerezés, a 
felépülés és a megerősödés azok a napi feladataink, amelyek egy
házmegyénk életét az elődeinktől örökölt mederben tartják. Ezek 
jellemezzék az élő gyülekezeti presbitériumokat, s a hittel megál
dott lelkészi szolgálatot. -  Szeretném espresi szolgálatomat ilyen 
módon, ilyen lelkülettel végezni egyházmegyénk, lelkészollégáim és 
a gyülekezetek épülésére. Ehhez mindnyájatok imádságát is kérem.

„Ne feledkezzetek m eg vezetőitekről" (Zsid 12,7)

Egy nagymultú, sok próbatételben megedződött, s több változ
tatást megélt és mégis funkcionáló egyházmegye élére kerülni nagy 
megtiszteltetés. Ezért köszönöm a presbitériumok és lelkészkollé
gáim bizalmát, amellyel erre a tisztre egyhangúlag megválasztottak.

Nagy tisztelettel állok most azok előtt, akik ismeretlenként és 
ismerősként tevékenykedtek az elmúlt 3 évszázadban egyházme
gyénkben egyházmegyénkért. Gyermeki tisztelettel állok édesapám 
előtt, aki csaknem 2 évtizeden át volt egyházmegyénk esperese, s 
baráti szeretettel veszem át ezt a tisztséget-szolgálatot Keveházi 
László esperestől és Baranyai Tamás főjegyzőtől.

„... nem a meghátrálás emberei vagyunk" (Zsid 10,39)

„Átalakulási korszakot élünk: állami, társadalmi, közművelő
dési, vallási és más egyéb átalakulások korszakát. Ennyi átalakulás 
közt egyházunk sem hagyatik érintetlenül. A nagy világ tengere, az 
eszmék világa zajlik, ezek közt egyházunk bárkája idestova 
hányattatik, csapdostatik. Egyházunk Sionja mindenfelől erősen ost- 
romoltatik...” -  mondta Dobronyovszky János értekezleti elnök az 
1875. május 25-én Aszódon tartott Pestvidéki evangélikus papi ér
tekezletet megnyitó beszédében.

Úgy látszik, az egyház körüli helyzet azóta sem változtott! Ma 
nincsenek kisebb problémáink: gondoljunk az elvilágiasodásra, a val
lástalanná vált tömegekre, az újra éledő ateizmusra, az egyházi in
gatlanok törvény szerinti visszakérése körül kialakult egyházelle- 
nességre, vagy az egyházba is besodródó fegyelmezetlenségre, tisz
teletlenségre, az Isten igéjétől függetlenkedő liberális nézetekre, az 
ellenségeskedésre, a sajtónyilatkozatokra.

Az egyház azonban ebben a helyzetben is olyan, mint egy lom
ha mozgású tank. Halad egyenletes sebességgel árkon-bokron át. 
Körülöttünk heves száguldozók és szócsatázók, akik nagy hévvel 
hajtják biciklijüket, másokat meg elragadott a ló, vagy a sok lóerős 
autó. S azután látjuk a biciklijük mellett üldögélőket, akik kifárad
tak, kifulladtak, látjuk a kimerült lovat és a dühös lovast, a szét
hajtott autót. S közben az egyház, mint egy lomha mozgású tank 
halad előre, egyre előrébb -  Isten rendje alapján. így haladt 2 ezer 
éven át, nem tudták megállítani, nem is fáradt ki, -  reménységem 
szerint így halad ezután is az Isten-adta feladattal, erővel!

„Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz " (Zsid 12,8)

Nagyszerű feladat olyan egyházmegye élére állani, mint a Pest 
megyei Egyházmegye, melynek igen gazdag a múltja. Történetében 
egész egyházunk története benne van. Esperesei, patrónusai (felü
gyelői) nemcsak megyénkért, hanem egész evangélikus egyházun
kért sokat fáradoztak. Podmaniczkyak, Prónayak, Telekiek, 
Radvánszkyak, a Beleznay család mind összeforrtak Aszóddal is, 
egyházmegyénkkel is, hazánkkal is. Talán jelképes is, hogy ebben 
a díszes teremben vagyunk most, amely sok-sok korábbi tárgyalás
nak volt a színhelye!

1727-ig a Nógrádi Egyházmegyéhez tartoztunk. Amikor Ácsán, 
Csővárott, Aszódon a török idők alatt is voltak evangélikusok, a 
nógrádiak viseltek gondot róluk. A 17. és 18. század fordulóján 
Domonnyal és Galgagyörkkel bővült ez a kör, amit tovább tágított 
a 18. század elején egyre délebben sorra alakuló gyülekezetek szá
ma. Olyan nagy volt az egyházmegye 1720-as évek táján, hogy még 
Csaba, Mezőberény, Szarvas, Orosháza, Tótkomlós és az Arad me
gyei Apatalek is ide tartozott.

1727-ben ketté vált ez az óriási egyházmegye. A déli területe
ken Pest-Békési egyházmegyét hozták így létre. így is óriási terü
letet ölelt fel: Csővártól a mai békési gyülekezetig. Nehéz volt az 
irányítás is. De megoldották: Albertiből, Aszódról, Péteriből, 
Ácsáról, Csabáról, Irsáról figyelték az esperesek az egyházmegye 
eseményeit. Az egyházmegye megalakulása után 1728-ban vette 
szárnyai alá az akkor már működött aszódi latin iskolát, mint egy
házmegyei algimnáziumot. A kettéválás előtt Kis-Zellőn volt a ré
gió algimnáziuma, de ez Nógrádban maradt. Az aszódi iskola lett 
ettől kezdve az egyházmegyében tanulni szándékozó gyerekek is
kolája Ácsától Mezőberényig. -  1767-1778 között pedig püspöki 
székhely is volt egyházmegyénk területén, amikor Pohl Mihály acsai 
lelkész volt a bányai egyházkerület szuperintendense.

1791-ben a zsinat határozata alapján egyházmegyénkből kivál
tak a békési, bácskai és bánsági gyülekezetek. így alakult meg a 
Pesti Evangélikus egyházmegye: kezdetben 22 volt az anyagyüleke
zetek száma, ami 1837-re 24-re gyarapodott. Neves esperesek irá
nyították ebben az időben az egyházmegyét: Molnár János pestbu
dai, Jozeffy Pál cinkotai, Mikulás Dániel aszódi, id. Sárkány Sámu
el pilisi lelkészek. -  Sok gondot okozott a nyelvi törvény végrehaj
tása az 1840-es évek elején, amely a szlovák gyülekezetekben vál
tott ki némi ellenállást.

1843-ban újra osztódott az egyházmegye. Leváltak a pesti és a 
pest környéki gyülekezetek, külön esperességet szerveztek. Ettől 
kezdve egyházmegyénk neve: Pestvármegyei evangélikus egyház
megye. 24 anyagyülekezettel folytatódott az élet, mely a század vé
gére 28-ra gyarapodott, sőt az első világháború előtt 34-re módo
sult. Trianon után Baja is ide került. -  Esperesei közül kiemelke
dett Esztergály Mihály, akit az egyházmegyében a pátens-esperes
nek is neveztek, ugyanis annyira felizgatta az 1859-es pátens miatt 
kialakult egyházi helyzet, hogy agyvérzésben meghalt. Juhász Fe
renc alberti, Sárkány János aszódi, Sárkány Sámuel pilisi esperesek 
idejében sok kérdés megoldódott. Ebben az időszakban újra püspöki 
központ vök egyházmegyénkben: Sárkány Sámuel Pilisen vök 1890- 
1905 között a Bányai Egyházkerület püspöke. -  Egyházmegyénk 
területén nyitotta meg az egyházkerület az első evangélikus Leány
nevelő Intézetet, Aszódon 1891-ben. -  Az algimnáziumért folyta
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tott harcot is győztesen vívták meg: bezárták az iskolát, majd újra 
megnyílt, küzdött a fennmaradásért és fennmaradhatott, sőt folya
matosan fejlesztették úgy, hogy 1912-1916 között főgimnáziummá 
alakították.

1924-ben 3 részre osztották az óriási egyházmegyét: Felső-, Kö
zép- és Alsóegyházmegyére. Az egyházmegyei aszódi gimnázium 
megszerezte a nyilvánossági jogot. 1928-ban pedig az aszódi gyüle
kezet átadta a Bányai Egyházkerületnek a gimnáziumot, mert az új 
országhatár miatt elvesztett Selmecbányái gimnáziumot ezzel pótol
hatták. Milyet, előrelátásról tanúskodik a főgimnáziummá szervezés 
ennek tükrében! így kaphattak azok a tanárok állást Aszódon, akik
nek Selmecről menektúniök kellett, s így lett iskolájuk azoknak a 
diákoknak is, akik tanáraikkal együtt váltak menekültté. 1931-ben 
épült fel az új, korszerű gimnázium épülete, amit 1948-ben államo
sítottak, és az 1991. évi 32. törvény alapján szeretnénk újra egyház
megyénk evangélikus ifjúsága alma materévé tenni! Nagy az igény 
erre. Minden elvesztett évért az Úristen előtt kell majd számot 
adnunk!

1952-ben -  túl az iskolák államosításán, az egyházi földek el
vesztésén -  egyházmegyénk újabb változást élt át. Mint Pest me
gyei Egyházmegye a Déli Kerületbe kapott besorolást. Levált az 
Alsóegyházmegye, melyből a Bács-Kiskuni Egyházmegye jött létre. 
31 anyagyülekezet és 32 lelkész folytatta az egyházépítés munkáját 
Sikter András, Válint János, Detre László és Keveházi László es
peresek irányításával.

1992-tól egyre többször került tervezőasztalra egyházmegyénk 
kialakítandó új térképe. Minden bizonnyal újra osztódni fog. -  Sok 
értékes szempont támasztja alá az osztódás tervét. Megfontolandó 
lenne, hogy Hatvan újra visszekerülne egyházmegyénkhöz, melyet 
nemcsak a közelség indokol, hanem az is, hogy Aszód környéké
nek betegeit a hatvani kórház látja el, a környék lelkészei pedig 
részt vesznek a hatvani kórház lelki ellátásában. -  A hátránya en
nek a szétválásnak talán az lesz, hogy a rendszeres lelkészi talál
kozások szélesebb régiók élete megismerését tette lehetővé, hiszen 
Gyóntól Csővárig élő evangélikus lelkészek találkoztak évent 10 
alkalalommal.

„... az egymással való közösségvátlátásról el ne feledkezzetek!"  
(Zsid 12,16).

Ezzel máris a lelkészi fratemitás fontosságát húzom alá. Egyhá
zunkban a reformáció óta a lelkészek nem elszigetelten végezték 
szolgálatukat, hanem egymás hite erősítésére alakították meg a 
fratemitásokat. Ez az elnevezés kezdetben az egyházmegye szót is 
helyettesítette, de egyben testvéri közösséget, testvériséget jelent a 
szó. Ezek a fraternitások egy-egy régió lelkészeit kapcsolták közös
séggé. A 18. században, amikor iskolajárásokra osztották be az egy
házmegyét, a lelkészek csoportosulása is ezt a szisztémát követte. 
Egyházmegyénkben 4, később 5 ilyen körzet volt. Papi gyűléseiken 
tárgyalták meg az egyházkormányzással járó aktuális feladatokat: 
iskola, tanítás, tanító, az egyház anyagi élete. De itt alkalom nyűt 
családi és baráti beszélgetésekre is.

1871-ben gondoltak arra, hogy jó lenne, ha évente egyszer az 
egész egyházmegye lelkészi kara találkozna egy előre kijelölt gyü
lekezetben. így alakult meg az egyházmegyei papi gyűlés. Elnököt 
és jegyzőt is választottak. A megalakulás előtt körkérdést intéztek 
a régiós papi gyűlésekhez, a válaszok megosztott véleményt tükröz
tek, mégis 1872-ben Pilisre összehívták az első nagy papi gyűlést. 
Alapszabályt alkottak. Elnököt, jegyzőt választottak. A papi gyűlé
sen a részvétel erkölcsileg volt kötelező. 1874-ben a kiskőrösi papi 
gyűlésről előzetes bejelentés nélkül hiányzók különösen a fogadók
ra „voltak lehangoló hatással” -  olvassuk a jegyzőkönyben.

Témáik: az aszódi algimnázium dolgai, segélyezése. De beszél
gettek a párbérről, a gyermekmunkáról, gyülekezettörténetekről, a 
babonáról, a filiák lelkigondozásáról, a konfirmáció nélküli úrva
csorázásról, a papok öltözködéséről. Ez utóbbiról megállapították, 
hogy a papok hivatalos fellépésénél a különféle alakú kalap rossz 
benyomást gyakorol a szemlélőre.

Felhasználták az együttlétet arra is, hogy a város nevezetessé
geit megtekintsék. Kiskőrösön a Petőfi szülőházat, a szobrot, az 
átépítésre szoruló templomot. Aszódon pedig egy Petőfi ünnepé
lyen vettek részt.

1876-ben a Péteriben tartott gyűlésen gondoltak a közös úrva
csorái istentiszteletre, amely az értekezletet nyitná meg, mert az 
eddigi járási „papi gyónások” nem pótolják ezt a közösséget. 
Domonyban volt az első közös papi gyónás 1877-ben.

Itt van lelkészi munkaközösségünk őse! Gondolkodnunk kelle
ne az együttes értekezletek mellett a regionális lelkészgyűlésekre. 
Kevesebb résztvevő problémaközeiben, testvéribb légkörben sok
kal hasznosabb lépést tudna tenni a fratemitás felé, mint a „töme
ges” együttlét, ahol sokunknak sokszor fontosab teendője voit, mint 
amiért beutazott Pestre. Érdemes lenne kipróbálni -  kellő tervezés 
után -  ilyen megosztással: évi 10 gyűlést szoktunk tartani. A téli

gyűlések Pesten együtt lennének. Ősszel és tavasszal azonban 2-2 
gyűlés külön lenne északon és délen. A júniusi lehetne együtt, mert 
akkor van az egyházmegyei presbiteri ülés. A tervkészítésig gon
dolkodjunk ezen is.

„Bízzatok vezetőitekben és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak 
rátok úgy, mint akik erről szám ot is fognak adni ’’ (Zsid 12,17)

Egyházmegyénk mai adatai: 24 lelkész, 2 segédlelkész, 2 nyug
díjas lelkész, 1 gyülekezeti munkatárs és 1 szabadságon lévő lelké
szünk van. 44 istentiszteleti hely van egyházmegyénkben: templom, 
imaház. A szórványok száma sok. Nincs olyan helyünk, ahol a lel
készi szolgálat ellátatlan lenne.

Reméljük, hogy azok közül a gyülekezetek közül, amelyek az 
elmúlt időben lelkészhiány vagy elerőtlenedés miatt elveszítették 
lelkészi állásukat, újra visszaszerezhetik azt. Ez azonban nemcsak 
az egyházvezetéstől és a lelkészek alakuló számától függ csupán, 
hanem a gyülekezet tehervállalásától is! Nagy öröm mindannyiunk 
számára, hogy van igény az evangélium hallgatására, de azt nem 
tudom jó szívvel vállalni, hogy az ige hirdetője családjával együtt 
nyomorog vagy közegyházi segélyért könyörög! Minden gyülekezet 
felelős figyelmébe ajánlom ilyen tekintetben is a lelkészt és család
ját!

Azon igyekszem esperesi szogálatomban, hogy ezt a két szem
pontot Isten ügyének mércéje alá téve a lehető legemberségeseb- 
ben oldhassam meg.

„Imádkozzatok értünk" (Zsid 12,18)

Amit kérni szeretnék a prestibériumoktól, felügyelőktől: igye
kezzenek maximálisan lelkészük és annak családja mellett állni -  
mindenben! Ma olyan kort élünk, amikor sokan félreértik a de
mokráciát. Úgy gondolják, hogy ez totális szabadság. Azt mond, 
amit akar. Lehet, hogy a világban ez a szabadság, de az egyházban 
tudnunk kell, hogy mindent szabad ugyan a keresztyén embernek, 
de nem minden hasznos, nem minden használ! S nekünk minden
ben ezt kellene figyelembe venni, ami az egyháznak, a gyülekezet 
ügyének, végsősoron Isten e világban való dolgainak használ! Az 
egyháznak sohasem vallomásokra van szüksége. Nem használnak a 
nyilatkozatok sem. Nekünk megerősített kezekre, lábakra, a Szent
lélek által megvilágosított fejekre, a gondolkodásunk megújulására 
van szükségünk.

A kollégáimtól azt kérem, hogy úgy segítsék munkámat, hiva
talomat, ahogyan én segítem őket. Mondhatnám így is: amennyit 
tőlem várnak, azt várom tőlük én is! Pontos adminisztráció, a je
lentések idejében elküldése, a számadások rendben léte, a lelkészi 
munka elvégzése, a családi életük rendje és példája ma fontosabb, 
mint volt 100 évvel ezelőtt a kalap formája!

Egyházmegyei tisztségviselőktől, munkatársaimtól azt kérem, 
hogy lelkiismeretesen tegyék tovább dolgukat, hiszen mi már régó
ta ismerjük egymást és szolgálunk is egyházunk rendjéért.

Végül -  de nem utolsósorban -  kérem, hogy hordozzanak imád
ságukban, hogy olyan szolgatársuk lehessek ebben a tisztben is, aki 
Isten ügyéért, az egyház rendjéért él és dolgozik.

„ Nagy az öröm az Úrban " (Fii 4,10)

Köszönöm szülőfalum, Mende gyülekezetének újra ittlétét. Jó 
érzés, hogy nem felejtettek el bennünket.

Köszönöm, hogy az aszódiak ma nemcsak büszkék, hogy lelké
szükben újra esperese van a gyülekezetnek, hanem aggódnak is, 
értem is, magukért is!

Köszönöm Püspük úr bizalmát, amellyel fogadta egyházmegyénk 
szavazatainak eredményét. Köszönöm beiktató szolgálatát. Remé
lem, hogy ebben a minőségben is jó munkatársa leszek Püspük 
úrnak.

Esperesi szolgálatom háttere családi otthonom: feleségem, fia
im, menyem, unokáim, drága szülém és testvéreim. Közöttük van 
Ígéretes felüdülés. Tudják, hogy kevesebb lesz az időm, amit velük 
töltök majd. De szeretetük sok lehetőséget rejteget még számomra.
-  Hátterem az aszódi gyülekezet is, ahová szolgálatom tekinteté
ben minden köt: a templom, a papiak, a város, az emberek. Kö
zöttük élek lassan 3. évtizede. -  S most bővül a kör: egyházme
gyénk 38 ezres népe, ahol az igazi örömöm az lesz, hogy a gyü
lekezetekben Isten dicsőségére folyik minden munka. S hamarosan 
a gimnázium megnyitóján -  amikor majd gyermekeiket hozzák az 
evangélikus gimnáziumba - , lehetünk majd együtt. Az lesz ám az 
igazi öröm! De ezért is sokat kell imádkoznunk.

A gyülekezetek szavazata alapján, kollégáim bizalmából, de még
is Isten kezéből veszem esperesi szolgálatomat. Tesztem azt abban 
a tudatban, hogy .mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem 
megerősít” (Fil 4,13).
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Erkölcsi megújulás?!

Nehéz lenne tagadni, hogy az elmúlt években a világi 
és egyházi sajtóban gyakran hangoztatott erkölcsi megúju
lásnak még kevés jele látszik a társadalom életében. Nem
csak a gazdasági rekonstrukció, hanem a humán rekon
strukció is késik. A kettő bizonyosan szorosabban függ 
össze, mint a technokraták vélik. Az elmúlt korszak egyik 
fojtogató mételye, a korrupció mintha megerősödött, új 
lehetőségekhez jutott volna. Mind a közéletben, mind a 
magánszférában jelen vannak az erkölcsi szabadosság leg
különbözőbb megnyilvánulásai.

Vallásszociológusok tág határok között becsük a társa
dalom azon részét, amely kötődik valamelyik egyházhoz, 
vagy felekezethez. Fogadjuk el kisebbnek vagy nagyobb
nak a vallásos emberek arányát, aüg vitatható, hogy nem
csak azáltal részesei a kedvezőtlen folyamatoknak, hogy 
nem képesek, nem voltak képesek befolyásolni azt. Erre 
feltétlenül mentségül, legalább magyarázatul szolgálna a 
korábbi rendszerben az egyházak, a hívek helyzete. De 
sajnos szembesülnünk kell azzal a realitással is, hogy a 
magukat lélekben vagy hivatalosan is keresztyéneknek val
lók körében is jelentős az asszimilálódás a torzult társa
dalmi „értékrendhez”.

Fenyeget, sőt olykor már valóság az a helyzet, hogy a 
morális tartással bíró, azt életvezetésében kifejezésre jut
tató ember ítéltetik deviánsnak a devianciákra szocializá- 
lódó, azokat elfogadó társdalomban. Legyen szó alko
holizálásról, dohányzásról, szexuális szabadosságról, szülők 
iránti tiszteletlenségről, adócsalásról, mások jó hírének 
megsértéséről... stb.

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a „keresztyén ér
tékrend” a „keresztyén értékek”, a „keresztyén erkölcs” 
megjelenik a pártpolitikai programokban konkrét tartalom, 
ezt hitelesítő magatartás nélkül. A moralitás mércéje te
hát nem a valódi erkölcsi követelmények kielégítése, ha
nem egy pártprogram elfogadása. Ismét nem a tettek, a 
teljesítmény, hanem a hovatartozás minősít, ennek a ve
szélyeit eléggé volt lehetőségünk megtanulni.

Lépnünk kell, foglalkoznunk kell az etikai konfliktu
sokkal, ezt két szempont is sürgeti. A világháborús éveket 
is számítva, több mint fél évszázad elmaradását kell be
hoznunk erkölcsi téren is, megkísérelve eldönteni, mi az, 
amit értéknek véltünk, de kihullott az idő rostáján és mely 
értékekhez kell ma is ragaszkodnunk, ha ez netán népsze
rűtlen is. A másik szempont: nehezen viselhető el, hogy 
a társadalom erkölcsi helyzetében az egyházak erőtlensé
ge többszörösen is benne van. Az „asszimilálódó” hívek 
és az opportunus, a devianciákat toleráló egyházi maga
tartás révén.

Ahhoz, hogy másoknak segíteni tudjunk, először ne
künk kell tisztáznunk dolgainkat.

Két legutóbbi élményem is sürgette a problémafelvetést. 
Az egyik oldalon az úgynevezett abortusz-törvény meg
születésének a körülményei és a tartalma. Jelen összefüg
gésben az volt az üzenet, mennyire nem akar a társada
lom erkölcsi kérdésekben szabályozást. Ez a legáltaláno
sabb mondanivaló, eltekintve sok-sok érdekes részlettől. 
Ezt értette meg és fogadta el a politika. Arra már nem 
volt képes, hogy a teljes következtetést levonja és ne 
alkosson törvényt, hiszen ennek akkor van értelme, ha 
korlátozni akarja a szociális okból kért művi vetélést. Ami 
pozitívum ebben a helyzetben, hogy egyértelművé vált a 
szülők, elsősorban a nők, valamint a társadalom, benne az 
egyházak felelőssége. Nem a törvény elfogadása, vagy 
kijátszása, hanem a születendő új élet iránti felelősség kap 
hangsúlyt. Bizonyos vagyok abban, hogy az oly nagyon 
várt egyházi megújulás erkölcsi következményeként csök
keni fog a művi vetélések száma hazánkban.

De lássuk még másik élményemet. Az orvosegyete
men speciálkollégiumot szervezett egy orvosi tanulmányo
kat végzett református lelkész, orvosetikai kérdésekről. Az 
első alkalommal a meghívott kerekasztal résztvevői -  kü

lönböző vállású lelkészek és orvosok -  azt vitatták, van- 
e hívő orvosetika. Nem az rendített meg, hogy voltak, 
akik a foglalkozásetikát nem szakmailag, hanem valóban 
világnézetileg vélték meghatározhatni, hanem, hogy a je
lenlévő orvostanhallgatók, akik kedvesen, okosan fogad
ták az érveket amellett, hogy nincs külön hívő foglalko
zásetika, az etikai követelmények maximális megtartásá
hoz ad erőt a hit, mégis megvallották, hogy vágyódnak 
egy hívő etika után. Egyszerűen azért, mert tanulmányaik 
során annyi etikátlansággal találkoznak mind a betegekkel 
kapcsolatban, mind az orvosok közötti viszonyban, mind 
magában az oktatásban. Ismert, érthető érzés ez Akik 
Jézuséi vagyunk, próbáljuk meg másként csinálni. Való
ban másként kell csinálni, etikusan, betartva a minden 
orvos számára kötelező etikát. Akkor is, ha mások nem 
tátják be. „Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, 
hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.”

A két élményem megerősített abban, hogy nem halo
gathatjuk a szembesülést erkölcsi kérdésekkel, a tisztázó
dást egyházon belül, a hiteleséget a misszióban.

Az is aüg kétséges a számomra, hogy e téren az egyik 
legizgalmasabb pont a nemzedékek közötti kapcsolat, dia
lógus kérdése. Az ifjúság magatartását egyaránt formálja 
az előző nemzedékek hatása és az új befolyások.

Az Újszövetség két nagy parancsolata és a tízparancso
lat megvéd az ítélkezés, az álszent magatartás, a szeretet- 
lenség kisértéseitől. Alázatra tanít, szeretetünk fogyatékos
ságait, Isten kegyelmére szorultságunkat mutatja. így vál
hat a törvény számunkra és szolgálatunk által mások szá
mára Krisztusra vezérlő mesterré, nem erkölcsi követel
mények gyűjteményévé. Kinek-kinek hite, lelkiismerete 
szerint.

Sok évvel ezelőtt a Deák-téri ifjúságban fellángolt a 
vita a vasárnapi templombajárásról, az ünnepnap megszen
telésének a módjáról, az igehirdetés, igehallgatás szüksé
gességéről. Számomra ma is evidencia, hogy az ünnep kö
zéppontja: figyelni Isten igéjére, de azt hiszem időszerű -  
ezt érzékeltem az evangélikus templomokat bemutató gyö
nyörű kötet láttán -  azzal foglalkozni, hogyan lehet ismét 
a templom, a gyülekezet a ma és a holnap keresztyén 
közösségének valóban az otthona. Úgy gondolom, a má
sodik kőtáblán írott parancsolatok megtartása sokkal mé
lyebben függ össze ezzel, mint talán hinnénk.

Nem hiszem, hogy a. gazdasági átalakulás lényegesen 
csökkentené a nemzedékek különélésének a tendenciáját, 
meghatározóan visszaáll na a nagy család, a három, vagy 
akár négy együtt élő generáció modellje. De a szülők iránti 
felelősség nem csökkent. Mégis egyre több a felnőtt gyer
mekkel bíró, magányos, a gyülekezet szeretetére, egyházi 
otthonokra szoruló szülő.

Fojtogató kérdés, vajon hány keresztyén család, fiatal 
érintett az évi csaknem százezer művi vetélésben? Ebben 
a kérdésben nem választható el az 5. és a 6. parancsolat 
üzenete. De maradva még a „ne ölj!” parancsánál, köz
vetlenül -  indulattal, gyűlölettel -  és közvetve -  nem meg
felelő ápolással, gondoskodással... -  hányszor vétünk elle
ne. Többnyire nem is érezve már, hogy .miről van való
jában szó.

Etikai kérdések, főleg az ifújsággal kapcsolatban, ha
gyományosan a 6. parancsolat körül csúcsosodnak ki. Nem 
kétséges, valódi erkölcsi értékrendünket hivatásunkban és 
a másik nemmel kapcsolatos magatartásunkban juttatjuk 
kifejezésre.

Személyes élményem az egyházban is a rendezetlen
ség, amelyet általában az elhallgatás, konkrétan egyfelől a 
szabadosság, másfelől a hipokrizis jellemez. Azt hiszem, 
az a vita sehova nem vezetne, ha azt vizsgálnánk, jobb-e a 
helyzet mégiscsak az egyházban, mint a társadalomban. 
Sokkal lényegesebb, hogy jelenségszinten mindez megta
lálható keresztyén családokban, keresztyén fiatalok között 
épp úgy mint a társadalomban. A házasság előtti szexuális
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élet, a partnerek váltása, a házasságon kívüli kapcsolatok 
stb. Beszéltem lelkész szülőkkel, a k i  személyes hitük, ne
velésük csődjeként élték meg felnőtt gyermekük kapcso
latát. Ekkor értettem meg, hogy az egyházban talán még 
összetettebb, mélyebb a gond. Azért is, mert nem vállal
juk fel. Nem tudom, hogy a fiatalok egymás között mennyi
re őszinték, mennyire képesek segíteni egymásnak, de bizo
nyosan nem nélkülözhető a nemzedékek párbeszéde sem. Az 
eléggé általános, hogy a tiltás, a konfliktuskeresés inkább árt, 
de a belenyugvás sem igazán építő magatartás.

Hagyományos erkölcsi magatartáshoz ragaszkodó fia
talok ne érezhessék magukat deviánsnak. Ez alapvető kö
vetelmény. Tapasztalatom, hogy az egyetemi ifjúság köré
ben is nagyobb arányú -  jobb kifejezés híján nevezem így 
-  a hagyományos értelemben is etikus életvezetés, mint 
az a közvéleményben elterjedt.

Korai, rosszul sikerült házasságok, csaknem törvénysze
rűen bekövetkező válások, sérült gyermekek jelzik, hogy 
az egyházi élet sem mentes a kor problémáitól, sőt egy
felől az elhallgatások, elfojtások, másfelől az „erkölcsös 
megoldások” kényszere sajátos lelki károsodásokat, konf
liktusokat gerjesztenek.

Nyitottság, a devianciák elutasítása, a fiatalok elfoga
dása, nem lecövekelés egy korábbi korszak szokásai mel
lett, segítheti elő -  bármennyire nehéz ez szűk körben és 
nagyobb nyilvánosság előtt egyaránt -  az őszinte beszél
getést, megoldáskeresést. Tudva, hogy senki nem takarít
hatja meg saját életében a harcot. De pásztorolhatjuk, óv
hatjuk, szerethetjük egymást. Különbözőségeinkben is.

Talán az is megnehezíti a nemzedékek közötti kívána
tos párbeszédet, hogy az iijúságot kiábrándítja az idősebb 
nemzedékek sok vétsége a 7. és 8. parancsolat ellen.

Az erkölcsi feddhetetlenség egyik alapköve a hűséges 
sáfárság, ami az egyházi élet regenerálódásában, az anyagi 
helyzet javulásában, ha lehet még nagyobb hangsúlyt kap.

Az egyházat sem kímélte, kíméli a politikai életből be
szűrődő gyűlölködés, a felelőtlen megszól ásóktól a súlyos 
rágalmazásig terjedő skála. Nem mentség erre, inkább sú
lyosbító körülmény a keresztyén máz, a hipokrita túlbuz
góság, a pártpolitikából kölcsönzött hevület.

Nem véletlen, hogy a problémacsomag exponálására a 
Lelkipásztort kértem, válaszottam. Elkerülhetetlen egy-egy 
konkrét kérdés nagyobb nyilvánosság előtti elemzése, ál
lásfoglalás az egyházi és bizonyos esetekben a világi saj
tóban. De úgy vélem, itt az idő, máris késésben vagyunk, 
hogy szembesüljünk belső erkölcsi gondjainkkal, elégte
len, ellentmondásos álláspontokkal és gyakorlattal. Szá
momra mindig tanulság, ahogy sokan a Zsinattól, az új, a 
jelenleginél sokkal jobb törvényektől várják a megújulást. 
Szükség van a jó törvényekre, a jó rendre, de hit nélkül, 
Istenre figyelés nélkül erkölcsi megújulás sincsen. A leg
jobb törvény sem újít meg, csak egészséges keretet ad 
annak az egyházi életnek, amelynek többek között arra a 
kérdésre keŰ válaszolnia (ezt igényli -  egyelőre igényli, 
de ha nincs válasz, akkor elfordulás következik -  a tár
sadalom is) mit jelent a keresztyénség, a keresztyén élet, 
mit jelent ez tanulásban, hivatásban, szerelemben, családban, 
fiatalon és öregen a 20. század végi Magyarországon?

Dr. Frenkl Róbert

KONFIRMÁCIÓ: TRADÍCIÓ VAGY/ÉS 
FORDULÓPONT^)

Beszélgetést serkentő előadás a fiatal lelkészek konferenciáján -
Az anyag összeállítása közben alkalmam nyűt arra, hogy külön

féle gyülekezeti csoportokat megkérdezzek ezzel a kérdéssel; tradí
ció vagy fordulópont? A válaszok azt a véleménybeli sokféleséget 
tükrözték, ami minden bizonnyal közöttünk is él.

A nemrég konfirmáción átesett „Süldó kör” tagjai pesszimiz
musomtól nem hagyták befolyásolni magukat. A hangadók azon a 
párton voltak, hogy nekik igenis fordulópontot jelentett a 
konfirmáció. Jobban értik már az igehirdetést és otthon vannak az

istentiszteleten. Valóban a konfirmációjuk is szép komolysággal zaj
lott.

Kristóf barátom, aki néhány konferenciánk előtt felnőttként kon
firmálódon, azonnal a fordulópont mellett voksolt. Ez az ő helyze
tében, önkéntes vállalásában érthető is volt.

Huszonéves felnőtt ifjúságunk radikálisan az ellenpártboz tömö
rült. Számukra a konfirmációjuk „színjáték” volt, legnagyobb él
ményt talán az nyújtotta, hogy „megláttam azt a hatalmas Jézus 
képet a templomban” és, hogy „milyen iókat bohóckodtunk az 
órákon”. Ok irigykedve figyelik azokat a „boldogokat”, akiket fel
nőtt korukban keresztelünk és konfirmálunk, akiknek ők már csak 
a köszöntőket mondhatják, néha könnyek között. Az ő vélemé
nyük sokban segítette ennek az előadásnak végső kialakulását.

Végül az idősek köre, akik újra és újra szívesen beszélnek a 
megtanulandó memoriter anyagról -  sőt, el is mondják - , a körben 
álló lánykoszorúról és ünnepségről, amiről a mai fiatalok már 
mitsem tudnak.

Mi tehát a konfirmáció egyházunkban; Tradíció vagy forduló
pont?

Mi az, amit átélünk?

a) Elsősorban egy nagyom komoly tanulást és tanítást élünk át. 
Ez a kérdés bármelyik okfal számára vitathatatlan. A mi gyüleke
zetünkben harmadik éve nagyobb a konfirmandusok száma, mint 
a tárgyévben megkereszteltek száma. Tizenöt-huszonöt gyereket ta
nítok két éven keresztül szeptemberből a tanév végéig. A lutheri 
Kiskátét szóról szóra, keresztyén tanításunkat témás beszélgetések
ben tanulják meg. Próbálok olyan tudást adni nekik, amiben nem 
tételszerűen, hanem bizonyságtételszerűen ismerik meg Krisztust.

b) A konfirmáció nagy gyülekezeti ünnepség. Életünk egyik 
csúcspontja. Sokan vesznek olyanok is úrvacsorát, akik máskor nem. 
Nagy ökumenikus tömeg verődik össze. Tagadhatatlanul segíti az 
öntudatunkat ez az esemény. Hadd soroljam -  talán többek ellen
kezésére is -  ezt a pozitívumok közé.

c) A mi falunkban a konfirmáció társadalmi esemény is. A kü
lönböző felekezetek összehangolják az időpontokat, hogy mindenki 
elmehessen mindegyikre. Nagy ajándékokat kapnak a gyermekek 
és az apák hátbaveregetik csemetéjüket: „felnőtt lettél, fiam!”

Mi az, amit a liturgia szándéka szerint át kellene élnünk ?

Mint minden liturgiái eseménynek, jó lenne a konfirmációnak 
is megtalálni azt a bibliai eseményp^rját, amiben kapcsolódhatnánk 
az ősi keresztyén életformákhoz. En ezl az eseményt az ApCsel 
8,14-17-ben véltem fölfedezne Péter és János elmentek Samáriában, 
mert az ottlévők „csak meg voltak keresztelve”, de még egyikükre 
sem szállt rá a Szentlélek. „Akkor rájuk tették kezüket, és része
sültek a Szentlélek ajándékában.” Gyakorlatilag egy kis pünkösd 
zajlik, amiről Jézus ezt mondta: „... Ti pedig nemsokára Szentlélek
kel kereszteltettek meg.” (ApCsel 1,4-5) Azt, hogy a liturgia szán
déka szerint a konfirmáció a Szentlélekkel való megkeresztelkedés 
ünnepe, az is erősíti, hogy a konfirmáció olyan szentségszerű alka
lom, amelyben egy szent pillanatban tömörül össze a „lényeg”, ami
kor szinte, látványosan történik valami. Ez a pillanat az Agenda 5. 
pontjának végén van, amikor a lelkész kézrátétellel és igéjével meg
áldja a konfirmandusokat. Majd ezt mondja: „az Atya, Fiú, Szent
lélek áldjon meg és erősítsen meg titeket, hogy megálljatok a hit
ben mindvégig. Ámen” Ezután mondja ki először ezt: „Konfirmált 
Testvéreim!,, Itt látszik az is, hogy a megerősítés nem a keresztség- 
ben elhangzott hitvallás megerősítése, hanem Istentől jövő megerő
sítés.

A liturgia másik jellemzője az, hogy végi# meglevő hitről beszél. 
A konfirmációi liturgia a hitvalláshoz köti a megerősítést. Ez így is 
van rendién. A konfirmáción résztvevők saját szájukkal mondják 
ki: Hiszek Istenben. Ezt nem gyengíti az sem, hogy a vallástétel 
imádságszerű keretet kap.

így a konfirmációi liturgia az egyik legszebb és legtartalmasabb 
liturgiánk. Miért érezzük mégis nyomasztónak? Azért, mert ez a 
szép liturgia mai szokásaink szerint egy neki ellentmondó 
környezetben szólal meg.

A  liturgia és a magatartásunk kontrasztja

Gáncs Péter többször is írt már arról, hogyan érzi magát 12- 
13 éves gyerekek erdejében egy-egy konfirmáción. Ez a tradicioná
lis képlet. Valóban ma ez a legrosszabb kor. A mindent tagadás 
kora. Isten igazi csodája, ha ebben a nehéz korban valakit elcsen- 
desedésre tud indítani. Lehet, hogy régen másképp volt. Minden 
életkornak vannak pártolói és ellenzői. Van-e jó kor? Számomra a 
megoldás nem az életkor szokásának megváltoztatásában van.

A tradíció statisztikai eseménnyé tette a konfirmációt. Ebben 
mérjük le a gyülekezet életképességét, lemorzsolódási arányát. így 
számszerűen értékeljük a 200 vagy 10 vagy 3 konfirmandussal ren
delkező gyülekezetek életképességét.

A legnagyobb probléma a hitvallás kényszere. A konfirmációs 
sorozás nem kérdezi a hitet. Akik elérték a „konfirmandus kort”, 
azok odaállnak és azt mondják a liturgiával: Hiszek! Mintha a hit 
egy bizonyos kor elérésével automatikusan megjelenne. Nem arról 
van szó, hogy most ebben a korban összegezzünk egy elért tudást. 
Hitről van szó. Tanítjuk a gyerekeket és arra számítunk, hogy ez 
elég ahhoz, hogy megtérjenek. A liturgia nem hagy menekülési le
hetőséget. Az egész csoport hitéről szóL Bizony csak keveseknek



van bátorságuk kiállni a hitetlenek közül és azt mondani: nem hi
szek! Ezt lehetetlenné teszi a konfirmáció egyházi és társadalmi 
felfogása egyaránt.

Mondhatná valaki: Miért nem bízunk Istenben? Majd ő ad hi
tel. Ki tudná ellenőrizni, vajon hisznek-e konfirmandusaink vagy 
nem? Talán éppen a konfirmáció ünnepélyessége teszi őket hívők
ké.

Valóban igaz: a hitet nem lehet ellenőrizni. De létrehozni sem. 
Ez Isten ajándéka. Kimondatni olyan mondatokat, amik egyenesen 
az Isten fele kikényszerített hazugságok -  ez a Biblia tanúsága sze
rint életveszélyes. (Talán nem véletlenül szerepel a liturgiánál már 
említett samáriai kézrátétel után azonnal Simon mágus bűnének 
leírása sem.) Arra kényszerítjük ezeket a serdülő Újakat, hogy együtt 
mondjanak ki olyan mondatokat, amik az Isten előtt való egysze
mélyes odaállásban mondhatók csak ki.

Hadd mondjak egy példát: Olyan ez, mintha az utcáról talá
lomra beterelnénk egy legényt és egy leányt ét arra kényszeríte- 
nénk Őket, hogy mondják ki: szeretem. Ok erre ki is mondanák. 
Házasság ez? Lehet -  mondhatná valaki, hogy ezen a furcsa szer
tartáson megszeretné egyik a másikat. Vagy majd később megsze
retik egymást, leshet. Az, amire kényszeríteltem őket, mégiscsak az 
esküvő paródiája lenne. Miéit gondrajuk, hogy az Isten felé elmon
dott mondatokat nem kell komolyan vennünk?

Nagyon számítok arra is, hogy a csoportban, valóban sok a meg
térő és hívő, de ha csak egyetlen közülük hideg szívvel mondja ki 
a hitvallást, Isten ellen tettünk, hiszen ott mondattuk ki ezt, ahol 
valójában hitről van szó. Mi ugyan nem látjuk ezt, hiszen nem 
ellenőrizhetjük a hitet, de ne legyen kétségünk afelől, hogy Isten 
látja.

Mi tehát a megoldás?

A megoldás nem lehet másban, csakis a konfirmáció önkéntes
sé tételében. Átéltük a gyülekezetünkben, hogy mit jelent az, ami
kor valaki őriként jelentkezik a konfirmációra és nem hat rá sem 
társadalmi, sem egyházi, sem statisztikai kényszer. A liturgia mon
datai egyszerre őszinteségükben könnyfakasztóan szólalnak meg.
- Ne legyen „konfirmandus kor", hanem mindenki akkor jöjjön, 

amikor akar. Ez azt jelenti, hogy -  ugyanúgy, mint pl. a kereszt- 
ségnél -  évi sok konfirmációs alkalom fenne. Ide csak azok jönné
nek, akik az Isten előtt ki szeretnék mondani hitvallásukat. Ez an
nál is fontosabb, mivel a személyes megtérés eseményére semmi-

i nem reagál. Természetesen a hitet nem sza
bad ellenőrizni itt sem, elég a konfirmandus saját felnőtt szava. Két 
problémát vet ez a gyakorlat fel: a tanítás ás az első úrvacsora 
Kérdését.

a) Nem kellene a mai gyakorlatban kialakult szép ünnepséget 
elhagyni, amit most konfirmációnak nevezünk. Csakhogy a tartal
mát egy bizonyos tanulmányi szakasz lezárásaként kellene átalakí
tani. Lehetne vizsga és ünnepség, áldás és akár ajándékozás Ls. A 
liturgia azonban ne a meglévő hitről szóljon, hanem elindulásról 
csupán. Ez a forma nem áll messze attól, ahogy ma sok helyen 
kezelik a konfirmációt. Fontos azonban, hogy ezt ne nevezzük kon
firmációnak.

b) Az első úrvacsora. Mivel a valódi konfirmáció alsó korhatá
rát jó lenne gyülekezetileg rögzíteni a serdülő kor utánra, ezért ez 
azt jelenti, hogy ez első úrvacsoravétel nagyon kitolódna. Ezen se-

fíthetne az a megoldás, hogy a keresztyény családokban a szülők 
érhessék gyermekeik számára is az úrvacsorái egészen kicsi ko

ruktól már. de abban a korban, amikor már nem a szülő kér a 
gyermeke helyett -  valójában a serdülőkorban -  az ifjú a maga 
nevében már ne kérhesse az úrvacsorát, egészen a konfirmáltságig. 
Ez egy kis vákuumot hozna létre a serdülőkor elején, de ez csak 
növelné a konfirmáció utáni vágyat. Fontos természetesen az, hogy 
a gyülekezetek ilyenkor külön szeretettel gondoskodjanak erről a 
korosztályról. Hiszen Isten ebben a korukban is ugyanúgy szereti 
őket, talán még jobban, hiszen ők sok tekintetben alkalmatlanok 
szeretetük kimutatására.

A konfirmáció ilyen szemlélete és gyakorlata nem csupán a li
turgia őszinteségét hozná létre, hanem a konfirmációhoz kötődő 
lehetőségek tiszteletét is. Ma például a teológiai tanulmányokkal 
kapcsolatban kért konfirmációi igazolás főként arról szói hogy a 
jelentkező már elmúlt 13 éves. Jó lenne a konfirmáliság a presbi
tériumban is. A kereszlszülőség is más lenne.

Végül néhány zárógondolat. Ha valaki mindezt végiggondolja, 
rájön, hogy ez formailag nem akkora változás, hogy megbolygat
hatná gyülekezeteink életét, tartalmilag viszont az őszinteséget él
tetné. Nem kell tehát félni tőle!

Ez a változás nem történhet elszigetelt módon, de szörnyű len
ne, ha a változást a méreteink tennék lehetetlenné.

Számomra azonban a legfontosabb: Féljünk attói hogy Isten 
felé hazug mondatokat mondunk ki!

Koczor Tamás

DR. REUSS ANDRÁS
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