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Vigyázzatok magatokra és az egész nyájra...

Hol állsz?

Soren Kierkegaard írja: „Az
archimédeszi pont, kívül a világon, az 
a kamra, ahol egy ember komolyan 
és őszintén imádkozik, így képes ki
forgatni a világot sarkaiból. Szinte hi
hetetlen, mire Képes az az ember, aki 
becsukja ajtaját és imádkozik.” Gyak
ran megfeledkezünk erről a fantaszti
kus lehetőségről. Ezért nem tudjuk 
megmozgatni körülöttünk a világot, 
környezetünket, ezért történik minden 
velünk a dolgok „benső logikája” sze
rint, ezért tartjuk zárt rendszernek vi
lágunkat, ezért érezzük reménytelenül 
determináltnak életünket.

Megkísérlem továbbgondolni a ké
pet s tovább meditálok a fixponton. 
Mi az? s már így kérdezem: Ki az? 
Talán nem érzi egyetlen Olvasóm sem 
blaszfémiának, ha itt Jézus Krisztusra 
gondolok. Ő az egyetlen fix pont eb
ben a világban. Benne megkaptuk az 
archimédeszi pontot. Vele, közelében, 
erőterében a dolgok, az események, 
az emberek máshogyan látszanak, a 
világ nem lezárt koporsó, más térbe, 
más dimenzióba kerülök. Szava  fix 

nt -  hozzá igazodhatom. Személye 
pont, építhetek rá. Fundamentum. 

S ha már eddig eljutottunk, nézzünk 
szembe őszintén a kérdéssel: Hol állsz? 
Hol állsz ember? Különbözőképpen és 
különböző alkalommal hallottam már 
e kérdést életem folyamán. Kérdez
ték kollegáim: Hol állsz? és csopor
tokra gondoltak, személyekre, akik 
meghatározták az egyes csoportokat. 
Hol állsz? fiatalok vagy idősek párt
ján? Férfiak vagy nők pártján? Hala
dó vagy, vagy konzervatív? Értel
miségi vagy fizikai dolgozók pártján 
álló? Konfesszionalista vagy öku
menikus? Ebben a kérdés-pergőtűz
ben talán a pálapostoli megoldás a mi 
számunkra is a megoldás: ő gyakran 
beszél így: a Krisztusban (en Krisztó), 
amint a Krisztus él bennünk, úgy mi 
a Krisztusban. Nem szellemes szójá
ték ez, hanem a keresztény lét igazi 
titka. Elvállalása komolyan segíthet 
ma is. Ha egyszer protestáns Ismeret
elméletet dolgozna ki valaki, ajánla
nám az en Krisztó alaptételt, ha ke
resztény etikát, individuális vagy szo
ciális etikát: ajánlanám az en Krisztó 
páli fogalmazást. Ez az en Krisztó-is- 
meret az egész emberre hatással van, 
a szó legjobb értelmében exisztep- 
ciálisan befolyásolja az embert. Új 
akaratra bír, új értelemmel tölt el, új

belátásokra serkent. Ez a teljes em
bert érintő pléromatikus látás és élet
mód: Hol állok? Krisztusban. Ez az en 
Krisztó állapot sohasem mutat onto- 
logikus irányban, mindig funkcionális 
és relációkban gondolkodó. Istent ma
gát sem önmagában ismerjük, hanem 
relációiban é s , funkcióiban, már az 
Ószövetség is Abrahám, Jákob, Izsák 
Istenéről beszél és nem a filozófusok 
sjrekulatív Istenéről (Pascal) és Isten 
cselekedeteiről szól népe és az embe
riség között (Deus in actu) az egész 
Szentírás. Az en Krisztó gondolkodás- 
mód és életstílus igazán rendet terem
tő, a káoszból kozmoszt létrehozó. 
Krisztus mintegy kristályosodási pont
ja ismereteinknek, amely a mai való
ban pluriform világban univerzális lá
tásra és benső biztonságra vezet. Ez a 
teológia incamationis egyik kifejezési 
formája: az élet teljességét magába 
ölelő, rendkívül elasztikus gondolko
dási forma és életstílus. Mindenre re
agál és mindenre reflektálni tud.

Váltsuk aprópénzre a mondottakat: 
A hol állsz? kérdésre aki így felel: a 
Krisztusban, az nem felülről nézi az 
eseményeket és lekezelően az embe
reket, hanem emberközelből. 45 éve 
repültem először, azóta ki tudja hány
szor. Felülről milyen kicsinyék a há
zak, utcák, autók, emberek. Volt, ami
kor azt hittem, így kell nézni az egész 
életet, felülről, legalábbis madártávlat
ból. Embertelen gondolat! Máskor ar
ra voltam büszke, hogy ismerem az 
emberek legmélyebb bugyrait, hiszen 
a lelkészhez nem dicsekedni jönnek, 
s ki van még, aki úgy ismeri az em
beri életet, emberek életét, mint mi 
évtizedeken át gyakorló lelkészek? 
Csak alulról látni az életet pokoli, is
tentelen látásmód! Megpróbáltam kí
vülről, outsiderként nézni másokra, 
balkonról, páholyból, tribünről. Becs
telen, oleso szórakozás ez, nem ke
resztény magatartás! Egyedül a Krisz
tusban vagyok emberközel, Istenközei, 
s vagyok nem szurkolója, hanem ak
tív résztvevője az emberi életnek.

Egy munkaév elején tegyük fel a 
kérdést egyházunkat, környezetünket, 
társadalmunkat, világunkat a 20. szá
zad végén jól ismerve: ember -  hol 
állsz? Van-e orientációs pontod? van- 
e fundamentumod? Van-e megfelelő 
distanciád? S van-e igazi emberközel
séged? Stabilitást, ugyanakkor flexi
bilitást, szilárdságot és ugyanakkor

mozgékonyságot, mobilitást csak Ő 
adhat. Az en Krisztó életstílusnak van 
ígérete mindenkor.

HK.

ÚTRAVALÓ
Kossuth Rádió, 1993. június 22. 

reggeli adás

Szép jó reggelt kívánok Mindenkinek a 
munkábaindulás perceiben! Sok erőt a mai nap ki
hívásaihoz...

Hosszú a nap elöltünk -  sok a tennivaló ma is. 
Van, aki rá sem mer gondolni, mi mindent kell el
végeznie, hány emberrel kell találkoznia, meg tud- 
e felelni minden elvárásnak, akár saját maga, akár 
mások várnak tőle valamit... Van, aki már most fá
radt, nem a tegnap munkája, inkább a mai nap vár
ható feladatai fárasztják nyomasztóan. Vajon meg 
tud-e birkózni minden nehézséggel? Mekkora lesz 
a deficit, amikor este számba veszi a napot? Van, 
akinek életérzése csak ennyi: összecsaptak fejem fö
lött a hullámok -  kapok-e még levegőt valaho- 
gyan ?...

Valóban sokfeladatú emberek vagyunk mind
ahányon. Ebben sincs különbség hívó és nem hívó 
emberek között, szellemi és fizikai dolgozók között, 
üzletkötők és újságírók között. Rohanás az élet... 
és nekünk döntenünk kell, ha lehet helyesen, egész 
nap. Bátran ki kell tartanunk terveink érdekében, 
hogy fel ne adjuk, ha nincs rögtön sikerünk...

Hadd adjak néhány jó tanácsot ma reggel mások
nak is, -  magamnak is: 1. Tegyünk különbséget lé
nyeges és lényegtelen között, hogy el ne vesszünk 
részetekben, hogy mindig lássuk és járjuk életünk 
főutcáját. Elsőbbségadás kötelező feladatainkban. 
Nem minden egyforma forntosságú. 2. Számoljunk 
feladataink lehetséges összeütközéseivel. A mai élet 
ilyen. Idős etika-tanárom az egyetemen egykor azt 
tanította, hogy feladatok összeütközése nincsen 
(collisio officiorum), csak rendetlen ember van. Rá
cáfolt az én életem is erre, hiszen gyakran kell egy
szerre több helyen is ielen lennem, ami lehetetlen. 
Döntenem kell, melyik valóban szükséges és hasz
nos másoknak is. 3. önazonosságunkat őriznünk kell, 
ha fény hull utunkra, ha árnyék borul ránk. Külön
ben csak sodortatunk. Összekuszálódik az életünk... 
4. Kérdezem: talán mégsem színház az élet, ahol az 
a fontos: tapsolnak-e vagy fütyülnek... 5. Szükséges 
a humor, hogy bírjuk és ez az öniróniánál kezdődik. 
Néha szabad önmagunkon is mosolyogni. „Add, 
hogy ne legyek fontos magamnak" írja a költő és 
igaza van. Hátha mégsem én tartom Atlaszként az 
egész világmindenséget, sót szépen mennek a dol
gok nélkülem is.

-  Talán ez az 5 jó tanács segít abban, hogy össze
szedhessük magunkat, gondolatainkat, szándékain
kat, sőt még elnatározhatjuk azt is, hogy rámosoly- 
gunk az emberekre, még meg is bocsátjuk nekik, 
hogy ók is olyan esendő emberek, mint mi va
gyunk...

így kívánok ma reggel Hallgatóinknak össze
szedett figyelmet, hogy a nap dzsungelén átvágva 
magunkat, vidám szívvel érkezzünk haza ma este.

HK.

(Nem vallásos nyelven, mindenki számára 
érthető fogalmazásban kértek reggeli útravalót 
tőlem, 3 perc terjedelemben.)
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FERENCZY ERZSÉBET:

A készülő Gyermek Imádságos Könyvből

REGGELTŐL ESTIG
1. Szeretjük egymást: a család

Gyermekek ! Engedelmeskedjetek szüléiteknek az Úrban, mert ez a helyes. 
Ef. 6.

Akik minden gondjaikkal 
Értem élnek, rám vigyáznak,
Áldd meg Isten két kezeddel 
Jó anyámat, jó apámat.

*
Uram Jézus!
Köszönöm a szüléimét, akik gondoskodnak rólam. Köszönöm ...-t 
is (testvérek neve), nagyapát és nagymamát, az egész családot. Se
gíts mindannyiunkat, hogy örömöt szerezzünk neked. Ámen.*
Istenem, segíts, hogy meg tudjam mutajni édesanyának és édesa
pának, hogy mennyire szeretem őket. Ámen.

Áldd meg Jézusom mindazokat, akik szeretnek engem és gondos
kodnak rólam. Segíts, hogy szeressem őket, hogy engedelmes, se
gítőkész és kedves legyek. Ámen.

Istenem, köszönöm, hogy a szüleim szeretnek engem. Enni és inni 
adnak, ruhát vesznek nekem és segítenek. Ölükbe vesznek,

Játszanak, nevetnek és énekelnek, imádkoznak velem. Jó Istenem, 
térlek őrizd meg édesanyát és édesapát. Szeretném, ha mindig mel
lettem lennének. Ámen. *

Kérlek, hogy ma jó legyen az idő, hogy el tudjunk menni kirán
dulni. Ha pedig kell az eső a növényeknek, add, hogy itthon is jól 
é/ezzük magunkat játék közben és ne veszekedjünk egymással 
Ámen. *
Istenem!
Köszönöm neked a tengert, a folyókat, a hegyeket, a fákat. Kö
szönöm az állatokat, amiket úgy szeretek, a ___ (sorold fel a ked
venc állataidat!) Ámen. *
Hatalmas Isten!
Olyan szépek a hegyek, amelyeket teremtettél! Szeretem a fákat, 
amikre föl lehet mászni és azokat is, amiken gyümölcs terem. Kö
szönöm a£ állatokat is. Dicsérlek téged, mert te adtál életet min
dennek. Ámen. *
Uram Istenem!
Milyen szépek a virágok! Nincs két egyforma, mind más és más. 
Élvezet végignézni a virágos mezőn. Köszönöm neked, hogy gyö
nyörködhetem benne. Taníts meg arra, hogy Te rólam is ügy akarsz 
gondoskodni, mint erről a sok virágról. Ámen.

*

Istenem!
Köszönöm neked a természetet, a gyönyörű virágokat, a virágzó 
fákat, az egész növényvilágot Segíts, hogy védjem a növényeket, az 
állatokat. Add, hogy legyen bátorságom szólni a társaimnak, ha 
letördelik az ágakat, leszedik a virágokat, bántják vagy megölik az 
állatokat. Add, hogy felbecsülhetetlen értékű ajándékodat el ne ve
szítsük, hanem védjük. Ámen. *

Kérlek Atyám, bocsásd meg vétkeinket. Kérlek, vigyázz a szüléim
re és add, hogy legyenek boldogok. Köszönöm neked, hogy szere
tik egymást. Segíts, hogy minden nap tudjunk örülni. Add, hogy 
mindig megértsük egymást és ne veszekedjünk.Segíts, hogy meg 
tudjuk érteni szavadat. Ámen. *
Jézusom!
Add, hogy jókedvvel, morgás nélkül és azonnal megtegyem, amit 
édesanya vagy édesapa kér tőlem. Mutasd meg, hogyan segíthetek 
édesanyának, amikor nagyon fáradt. Taníts ipeg arra is, hogy jószí
vű legyek, amikor testvéreimmel játszom. Ámen.*

Uram Istenem!
Te teremtetted a világosságot, a Napot, amely reggel fölkel és este 
lenyugszik. Te teremtetted az ezüstös Holdat és a csillagok millióit 
az égen.
Te alkottad az évszakokat is. Köszönöm a tél fehér havát, a virá
gos tavaszt, a nyár búzamezőit, az ősz gyümölcseit és a f£k aranyló 
leveleit. Ez mind olyan szép és jó. Köszönöm neked. Ámen.*
Jézusom, elutazunk nyaralni. Gond nélkül élünk és azt csináljuk, 
ami jólesik. Végre mindnyájan együtt leszünk. Olyan jó, hogy Te 
is velünk jössz. Ámen.

Segíts bennünket Jézusunk, hogy akkor is megtegyük, amit szüle- 3. Minden nap történik valami 
ink vagy tanáraink kérnek, amikor nincs kedvünk hozzá. Tudjuk,
hogy ezzel neked engedelmeskedünk és megmutatjuk, hogy szere- Megőriz az Úr jártodban-keltedben, 
tünk téged. Ámen. most és mindenkor. Zsolt 121, 8

Istenem, áldd meg testvéreimet. Add, hogy szeretetben éljünk 
együtt, ne veszekedjünk és ne irigykedjünk egymásra Segíts, hogy 
mindig vidámak és hálásak legyünk és sok örömöt szerezzünk szü
léinknek. Ámen. 4c

Mindennap áldalak téged,
dicsérem nevedet örökké. Zsolt 145, 2

Óvodába -  iskolába megyek

Istenem, köszönöm neked nagyszüleimet. Köszönöm, hogy nagyon 
szeretnek és sokat fáradnak értem. Adj nekik jó egészséget, és erőt, 
hogy el tudják viselni amikor betegek, gyengék. Nekünk ,meg se
gíts, hogy megértéssel és szeretettel vegyük körül őket. Ámen.*
Jézusom!
Kérleg vigasztald meg azokat a gyerekeket, akiknek nincs édesap
juk vagy édesanyjuk. Add, hogy megérezzék, hogy te mindig velük 
vagy, szereted és megőrződ őket. Ámen.

Jézus! Kisgyermekek barátja!
Köszönöm neked a kisbabát, akit nekünk adtál Áldd meg és védd 
meg őt. A  világon minden kisbabát őrizz meg Add, hogy amikor 
megnőnek, megismerjenek és szeressenek téged. Ámen.

2. Kirándulni megyünk

Köszönöm Istenem szép magyar hazámat,
Erdőt, mezőt, hegyet, napsugaras tájat,
Ahol megszülettem, ahol gyermek lettem,
Ahol a csillagok ragyognak felettem. Ámen.

Köszönöm Istenem a szünidőt: 
a napfényt, a friss levegőt, 
a zöldellő rétet, tavat, folyót, 
az új tájakat 
és új barátokat, 
köszönök minden jót. Ámen. *
Köszönjük neked Istenünk, hogy kirándulni mehetünk. Segíts, hogy 
észrevegyük, milyen szép ez a vjlág amit teremtettél Add, hogy 
mindannyian vidámak legyünk. Ámen.*
Urunk Istenünk!

Jó atyám, tied vagyok, 
gyermekedet el nem hagyod. Ámen.4c
Jézus, csak benned bízhatom,
Vezess, hogy el ne essem,
Segíts, hogy járjak utadon,
S országodat keressem. Ámen.

4<

Jézusom, ma megyek először az óvodába Még nem tudom,,milyen 
lesz ott, de azért örülök neki. Kísérj el engem Jézusom. Ámen.♦
Istenem, reggeli után mindnyájan elmegyünk itthonról. Édesanyáék 
dolgozni mennek, engem meg elvisznek az óvodába -  iskolába -  
Köszönöm, hogy te ott is velem vagy. Ámen.

4c

Köszönöm neked Istenem az óvodát. Olyan jó együtt lenni, játszani 
a többiekkel. Köszönöm az óvónénit, aki szeret minket és nagyon 
kedves hozzánk. Ámen. 4c
Uram Jézus!
Te azt ígérted, hogy mindig velünk leszel Velem vagy, amikor az 
iskolába megyek, velem vagy, amikor előveszem a könyveimet. Ve
lem vagy, amikor számolok, olvasok vagy írok. Velem vagy, ami
kor játszom a szünetben. Köszönöm ezt neked Jézusom. Ámen.

4>

Jézusom, tudod, hogy sokszor milyen nehéz kibírni az iskolában. 
Nem mindig szabad beszélgetni és mozogni Oda kell figyelni és el 
kell tudni mondani a leckét. Segíts, hogy mégis,tudjak örülni a 
tanulásnak és jól érezzem magam az iskolában. Ámen.

4<

Köszönjük Istenünk tanítóinkat, akiktől annyi érdekes és hasznos 
dolgot tanulhatunk. Köszönjük, hpgy törődnek velünk és szeretnek 
minket, figyelmeztetnek a jóra. Ámen.

4c
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Tanulás elölt:

Atyám, Te gazdagíts 
Ésszel, értelemmel,
Hogy a tanulásban 
Eredményt érjek el. Ámen.

*

Légy velem Jézusom,
Növeld tudásom,
Minden munkámban.
Áldásodra vágyom. Ámen. *
Jöjj Istenem és segíts nekem a tanulásban. Add, hogy megértsem 
mi a feladat és jól megtanuljam a Igekét. Segíts, hogy ne féljek, 
amikor holnap majd felelnem kell. Ámen.*
Jézusom, légy velem a tanulásban, hogy tudjak figyelni, jól megta
nuljam és megcsináljam minden leckémet. Őrizz meg attól, hogy 
lusta, hanyag vagy,Könnyelmű legyek. Add, hogy tudásommal is 
téged dicsérjelek. Ámen. *
Nincs kedvem tanulni Istenem. Fáradt vagyok már és unom az 
egészet. Jó lenne kimenni játszani Ki kérdezi majd a jegyeimet 
harminc vagy hatvan év múlva Istenem? Mit mondasz nekem? Azt 
mondod: Maradj itt, majd én segítek neked. Na jó, Istenem, akkor 
kezdjük! Ámen. *
Tanulás uián:

öszönöm Teneked 
n édes Istenem,

Hogy feladatomat
Most elvégezhettem. Ámen. *
Áldásodat adtad 
Jézusom munkámra,
Kegyelmedért téged 
örökké imádlak. Ámen. *
Köszönöm neked Uram, Istenem, hogy segítettél a tanulásban. Úgy 
ijrülök, hogy mindennel elkészültem és most mehetek játszani. 
Ámen.

*

Köszönöm neked Istenem az érdekes tantárgyakat és a jó tanáro
kat. Segíts, hogy örömöm legyen holnap az iskolában és jól tudjak 
felelni. Ámen.

*

Tanévkezdésre:

Köszönjük Istenünk az elmúlt nyár minden ajándékát. Köszönjük, 
hogy megőriztél minket. Bocsásd meg, hogy sokszor elfeledkeztünk 
Rólad, megszomorítottuk szüleinket, testvéreinket Bocsáss meg min
dent, amit rosszul tettünk. Kérünk, segíts az új tanévben minden 
munkánkban. Segíts, hogy engedelmeskedjünk neked. Ámen.

*
Lelkész: Istenünk, add áldásodat ebben az új tanévben minden 
munkánkra.
Gyerekek együtt: Kérünk téged, hallgass meg minket!
Gyerek: Add Urunk, hogy a szép nyári élmények gazdagítsák belső 
világunkat.
Gyerekek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
Gyerek: Segíts Urunk, hogy jó kedvvel fogjunk hozzá a tanuláshoz. 
Gyerekek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
Gyerek: Add U runk, hogy jó szívvel engedelmeskedjünk 
szüléinknek, tanárainknak, nevelőinknek.
Gyerekek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
Gyerek: Tégy hűségessé minket Urunk, hogy mindig örömmel hall
gassuk és tanuljuk igédet!
Gyerekek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
Gyerek: Őrizd meg Urunk lelkűnkben a derűt, arcunkon a mo
solyt.
Gyerekek: Kérünk téged, hallgass meg minket! Tedd Urunk bol
doggá szüléink, tanáraink, társaink életét.
Gyerekek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

Lelkész: Jézusunk, te azért jöttél közénk, hogy örömhírt hozzál ne
künk. Engedd, hogy ebből merítve, mi is szeretetet árasszunk ma
gunk körül és már itt a,földön elkezdődjék a Te országod. Aki élsz 
és uralkodsz örökké. Ámen.

Tanévzárásra:

Köszönjük Istenünk az elmúlt év minden ajándékát Az egészséget, 
jókedvet, a tanulásban elért eredményeket. Köszönjük, hogy igéd
ben szóltál hozzánk, hogy sok mindent megismerhettünk, megta
nulhattunk a te dolgaidból. Kérünk őrizz meg minket a vakáció 
idején is. Segíts, hogy ne feledkezzünk meg rólad. Ámen.*
Lelkész: Jézus Krisztus, te azt akarod, hogy felelősek legyünk egy
másért és segítsük egymást. Taníts minket, hogy a nyári szünetben 
is észrevegyük, hogyan tehetünk jót és hogyan adhatjuk tovább azt 
a szeretetet, amit tőled kaptunk.

Gyerekek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
Gyerek: Add Urunk, hogy a vakáció alatt se feledkezzünk meg 
rólad, a Bibliaolvasásról és az imádkozásról.
Gyerekek- Kérünk téged, hallgass meg minket!
Gyerek: Őrizz meg Urunk a lustálkodástól, ajándékozz meg minket 
a játék, a pihenés önfeledt örömével 
Gyerekek: kérünk téged, hallgass meg minket!'
Gyerek: Add Urunk, hogy a nyári szünetben mindenütt mosolyt 
fakasszunk, szeretetet árasszunk a környezetünkre.
Gyerekek: kérünk téged, hallgass meg minket!
Gyerek: Segíts Urunk, hogy adni tudjunk másoknak és segíteni tud
junk, ahol lehet.
Gyerekek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
Gyerek: Add Urunk, hogy örülni tudjunk teremtett világod szépsé
gének.
Gyerekek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
Gyerek: Add Urunk, hogy megújult erővel kezdhessük el majd az 
új tanévet.
Gyerekek: Kérünk téged, hallgass meg minket! Ámen.

HISZEK ISTENBEN

Higgyetek Istenben! János 14, 1 

Istenem!
Hiszem, hogy te teremtettél engem. Taníts meg arra, hogy azt te
gyem, amit te akarsz. Taníts meg engedelmeskedni az óvodában -  
iskolában -  és otthon is. Ámen.*
Istenem!
Hiszek benned. Hiszem, hogy szeretsz engem. Hiszem, hogy gon
doskodsz rólam. Hiszem, hogy örömöt adsz nekem és segítesz, ami
kor bajban vagyok. Segíts, hogy mindig higgyek benned és megma
radjak a Te szeretetedben. Ámen.*
Mennyei Atyám!
Köszönöm neked, hogy ismerlek téged. Segíts, hogy még erősebb 
legyen benned a hitem! Segíts, hogy megtaláljam Hozzád a legrö
videbb utat! Segíts, hogy társaimat meg ne bántsam, ne okozzak 
nekik fájdalmat, teljes szívből bízzam benned^ és ezáltal még 
könnyebb és rövidebb legyen hozzád az utam. Ámen.*
Jóságos és hatalmas Isten!
Mi hisszük, hogy te velünk vagy. Sokan nem hiszik ezt el, mert 
nem ismernek téged. De te mégis szereted őket. Kérlek, segíts, 
hogy minél többen megismerjenek téged és ők is elmondhassák: 
„Hiszünk Istenben”. *
Szülő: Istenünk, te velünk vagy!
Együtt: Hiszünk benned!
Szülő: Te minden embert szeretsz.
Együtt: Hiszünk benned!
Szülő: Elküldted hozzánk Fiadat, Jézust.
Együtt:h iszünk  benned!
Szülő: Ő beszélt nekünk rólad.
Együtt: Hiszünk benned!
Szülő: Te vagy a mi mennyei Atyánk.
Együtt: Hiszünk benned!

*

Isten vigyáz rám!

Reggelenként, ha ébredek, 
köszönöm, hogy velem vagy; 
hogyha iskolába megyek, 
köszönöm, hogy velem vagy, 
társaimmal mikor játszom, 
köszönöm, hogy velem vagy, 
este, ha aludni térek, 
köszönöm, hogy velem vagy. Ámen.

Mindenható Isten!
Szeretlek téged! Te megőrzői és megvédesz engem. Köszönöm. 
Ámen. *
Hatalmas Isten!
Köszönöm, hogy vigyázol rám. Mielőtt átmegyek a kocsiúton, em
lékeztess, hogy lói nézzek körül. Ne engedd, hogy olyasmit csinál
jak, ami bajt okozhat nekem, vagy valaki másnak. Ámen.*
Istenem!
Hiszem, hogy te vigyázol ránk. Kérlek őrizd meg azokat, akik úton 
vannak, kocsival, vonattal vagy autóbusszal. Vigyázz édesapára és 
édesanyára, amikor autót vezetnek. Őrizz meg engem is útközben, 
amikor az iskolába megyek. Ámen.

*
Istenem, kérlek, vigyázz a szüléimre. Mindketten dolgoznak, hogy 
gondoskodjanak rólunk. Őrizd meg őket az utcán, a munkahelyen, 
hogy ne érje baleset őket. Adj nekik örömöt a, mai napon és add, 
hogy egészségesen, jókedvűen jöjjenek haza. Ámen.
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T A N U L JU K  A K R IS Z T U S T !

Faji és nemzeti kérdések a teológiai tanulmányunkbank

Nemzed és faji identitás: ajándék és kísértés -  ez volt az 
összefoglaló témája a Teológián az 1992/93-as tanév első 
félévében a rendszeres teológiai szeminárium beszélgeté
seinek.

A cím két fő  kérdéscsoportot ölel fe l  az egyik a nem
zeti és nemzetiségi tudat, illetve a keresztyén meggyő
ződés összeegyeztetése, együtt látása és legalapvetőbb 
konfliktusai. A  másik a fajok, népek, nyelvek, ideoló
giák együttélésének problémái, a rasszizmus és nacio
nalizmus különféle megjelenési formái.

Ezen belül az egyes órai beszélgetések témái, me
lyekhez mindenki előre írt rövid indító gondolatsort:

-  Tekinthető-e teremtésbeli ajándéknak, keresztyén 
feladatnak a nép, nemzet, anyanyelv, haza, hazaszeretet?

-  Lehet-e keresztyén magyarság, magyarságtudat, 
van-e Istennek speciális mondanivalója a magyarokhoz?

-  A faj tisztaságának védelme, fajbiológia, eutha- 
názia, fogyatékosok.

-  Fajok, népek együttélése. Mit tegyen az egyház a 
faji kérdésben?

-  Szükséges-e, veszedelmes-e a nacionalizmus?
-  Antiszemitizmus. Ellenség-e a Krisztust elvető?
-  Bűn-e az antikommunizmus?
-  Rasszizmus, antirasszizmus, fajelméletek. Egy vér

ből vagyunk-e?
*

Két szemináriumi dolgozat, illetve az órai beszélge
tések gondolatmenetének, egyes mondatainak átvételé
vel tekintsük most át a fenti két kérdéscsoportot! A 
két felhasznált dolgozat a következő:

A nemzeti ünnep és keresztyen Istentisztelet össze
függéseiről írt NÉMETH MIHÁLY: Állam, nemzet, 
nemzeti ünnep,... -  egyház, istentisztelet...

A rasszizmus egyes megnyilvánulásairól és feltéte
lezhető hátteréről írt SCHERMANN GÁBOR: Az egy
ház szolgálata embercsoportok küzdelmei között.

Az első kérdéskör: Egyház és nemzeti ünnep

Tény, hogy a rendszerváltozás következtében a jó és 
rossz értelemben vett nacionalizmusok újjáéledésének ko
rát éljük. .Nemcsak az állam és nemzet szerepe értékelő
dik újjá. Újra kell értékelni az egyház és állam, egyház és 
nemzet fogalmát, kapcsolatát is. Azaz: milyen legyen az 
állam és egyház viszonya? Hogyan viszonyuljon a keresz
tyén ember és a keresztyén istentisztelet a nemzeti, haza
fias ünnepekhez?

KERESZTYÉNSÉG ÉS NEMZET VISZONYA
Elsőként a reformáció korában került élesen előtérbe. 

Ennek vonatkozásai:
-  A nemzeti nyelv használata, mint a reformáció újítása.
-  Történelmi párhuzam a zsidó és a magyar nép közt.
-  Ebből következett a nemzet bűnei miatti búnbánat.
A 17-18. sz-ban az úgynevezett nemzeti protestantiz

mus kapcsolta össze a politikai és vallási szabadság esz
méjét, s tette a protestantizmust a nemzeti mozgalmak 
vezérlőjévé, míg a 19. sz-ra ezt a nacionalizmus, raciona
lizmus, nemzeti önsajnálkozás és az olcsó kultúrprotestan- 
tizmus váltotta fel.

NEMZETI ÜNNEP ÉS ISTENTISZTELET 
ÖSSZEKAPCSOLÁSA?

Isten iránti és embertárs iránti szeretetünk szorosan 
össze kell, hogy kapcsolódjon. Márpedig ez utóbbin alapul 
a nemzethez, társadalomhoz való viszonyunk.

Felfogásunk szerint az egész élet istentisztelet, s min
den embertársainkra kiható, velük kapcsolatos cselekvé
sünk politika.

AZ ÖSSZEKAPCSOLÁS TERÜLETEI
A két világháború között az egyház is legnagyobbrészt 

belesodródott a nacionalizmus és irredentizmus örvényé

be. A nemzeti ünnepek imádságaiból kimaradt a búnbá
nat, ugyanakkor belekerült: „...regi dicsőségünket támaszd 
fel újra...”

1945 után a politikai tartalom más irányba, de tovább
ra is megszabott maradt: Imádság az államért, földi hiva
tás betöltése, világbéke, faji ellentétek stb.

Mai helyzet: szabadság -  mit kezdjünk vele? Kilépjen 
az egyház a világ elé, azon az áron is, hogy „ökumenikus 
istentiszteleteken” kell ministrálnia, vagy húzódjon vissza 
berkeibe, csak saját eszközeit igénybe véve? Á vélemé
nyek megoszlanak. A missziói parancs talán mégis azt 
mondja: igen, ki kell lépni a világ elé, minden helyzetben.

Ekkor azonban újabb kérdés előtt állunk: hogyan? Pl. mi
lyen ige alapján történjen az igehirdetés a nemzeti ünnepen?

Perikópa alapján? Vagy helytelen lesz az exegézis, 
allegórizálasba vagy más hibába esünk, vagy pedig nem 
vonatkoztatjuk az ünnepre, és így ellent mondunk az alap
elvünknek.

Szabad textus alapján? Környezetéből kiragadjuk a tex
tust az ünnep mondanivalójához igazítva, így szintén hely
telen lesz az exegézis.

AZ ÁLTALÁBAN ELFOGADHATÓ ALAPELVEK
Isten igéjét és az igehirdetést politikai gondolatok ki

szolgáló eszközévé tenni nem szabad.
Az igehirdetésben csakis odaillő illusztrációként -  Is

ten igéjének illusztrációjaként! -  lehet megemlékezni nem
zeti hősökről, nemzeti ünnepekről.

Nemzeti nyelven, nemzeti kulturális háttérrel szólaljon 
meg az igehirdetés -  ez értendő a nemzetiségekre is!

Áz ünnepért való hálaadás mellett meg kell szólalnia 
a nemzeti búnbánatnak, búnvallásnak is.

Sola Scriptura elv alapján tisztán kell hirdetni, amit 
Isten vár népünktől.

Az Oratio Ökumenicában minden vasárnap hangozzék 
el könyörgés népünkért, államunkért, egyházunkért.

Az első kérdéskört összefoglalva: hogyan viszonyuljon
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az egyház a nemzeti ünnepekhez? A  választ nem adhatja 
meg semmilyen elmélet, csak a mindennapos gyakorlat, 
amely bizonyítja: Isten országának állampolgáraként is le
hetünk nemzetünk hű állampolgárai.

A második kérdéskör:
Egyéni és csoportos identitástudat

Számtalan, ötletesnél ötletesebb módon képes az em
ber formát adni ennek a tudatnak. Számtalan, ötletesnél 
ötletesebb szokás, törvény, elmélet született és születik, 
hogy megmagyarázza a megmagyarázhatatlant: mi köze 
van a „különbözőnek” az „ellenséghez”?

AZ EMBERISÉG SZÉTTAGOLTSÁGA FAJOKRA
A tudománytörténet az ejnberi fajon belüli eltérések 

sokféle magyarázatát kínálja Érveltek filozófiai alapon: egy 
faj többszöri, egymástól független kialakulásának igen ía- 
csi 9 valószínűségé.

Érveltek biológiai alapon is:
Volt már a 19. sz. elején, aki nem tekintette faji kü

lönbségnek az embercsoportok eltérését, hanem helyi föld
rajzi adottságok által befolyásolt elfajulással magyarázta. 
Voltak boncolási eredmények is, melyek a fehér és néger 
faj szervezeti felépítésének azonosságát bizonyították.

Viszont az Észak-amerikai rabszolgaság alátámasztása 
érdekében hívták fel a figyelmet tudósok arra, hogy a több 
ezer éves egyiptomi ábrázolások a különböző embertípu
sokat ugyanúgy ábrázolják, mint amilyenek azok ma is. 
Ha pedig ennyi idő alatt nem változtak, akkor előtte sem, 
következésképpen nem lehet közös a származásuk -  kü
lön fajnak kell tekinteni őket.

AZ EMBERISÉG SZÉTTAGOLTSÁGA NÉPEKRE
Az emberek együttélésének problémái nem csak a kü

lönböző embertípusok, hanem a népek ellentéteiből is 
adódnak -  sőt, a történelemben ez a gyakoribb, „minden
naposabb” feszültségforrás.

Szakadékot teremt az emberek közt az eltérő földrajzi 
helyzet, éghajlat, mert ezek alakítják az életmódot, a gon
dolkodást, kultúrát.

Felvetődik a kérdés: honnan van az emberben a bátor
ság a másik, ismeretlen ember iránti bizalomra -  azaz 
hitre, hogy az illető nem ellenség valamilyen szempontból

avagy honnan van a bizalmatlanság?
Aki naponta szükségszerűen cigányokkal van együtt, 

annak tudatában összekapcsolódik a barna bőr látványa 
az átélt élményekkel, végighallgatott rémtörténetekkel, és 
soha többé nem tudja kikapcsolni az egyes konkrét ese
tekben teljesen alaptalan bizalmatlansági reakciót.

CSOPORTSZELLEM?
Similis simile gaudet.
A közös kultúra, közös nyelv, egy közös élmény, ro

konság, hasonló érdeklődés, egy egyforma ruhadarab mind 
az összetartozás érzését keltik, így kisebb-nagyobb mér
tékben közösséget teremtenek. Egy átfutó gondolattól élet- 
közösségig terjedően. Egy így megszületett csoport pedig 
azonnal önmagának előnyöket biztosító intézkedéseket tesz.

BIOLÓGIAI AGRESSZIÓ?
Irracionálisnak tűnő jelenség az agresszió, különösen 

az emberek közt. Mégis, talán nem teljesen független az 
állatvilágban jelentkező, s ezért erkölcsileg természetesen 
nem értékelhető biológiai agressziótól.

Egyes elméletek szerint az ember, mivel nincs termé
szetes fegyvere, nem rendelkezik az agressziót fékező me
chanizmusokkal. Ebből és társadalmi meghatározottságá
ból talán lehet agresszivitásra következtetni, de megmarad 
a kérdés: mennyiben indokolhatja ez az ellentéteket vala
milyen szempontból különböző emberek közt?

SZOCIÁLIS AGRESSZIÓ?
Felvetődött az egyik szemináriumi beszélgetés alkalmá

val, hogy az embereknek egymással való kommunikáció
jában jelen van egy bizonyos felsőbb- vagy alsóbbrendű- 
ségi érzés, attól függően, hogy pL az egyik fél műveltebb, 
jobban tudja kifejezni magát stb. Ez bizonyára érvényesül 
az embercsoportok között is: amikor egy magasabb és egy 
alacsonyabb szintű kultúra ütközik egymással, általában a 
primitívebb kerekedik felül, s elpusztítja a magasabb kul
túrát -  tudatlanságból? Inkább féltékenységnek nevezhet

nénk. Az ellenség fizikai és kulturális bázisának megsem
misítése fontosabb cél, mint egy tőle független érték meg
mentése. így gondolkoztak a történelem során a tatárok, 
törökök, iónok, aztékok stb. így gondolkozott az újabb 
történelem során a fehér ember a felfedezett és látóköré
be került más fajokkal szemben.

A SZÉTTAGOLTSÁG BIBLIAI ALAPJAI 
, Azaz: mit mond a Biblia a népek, fajok kérdéséről? 

Értékeli-e pozitívan, negatívan?
A Szentrrás elsősorban a népekre, vallásokra tagolt em

berről szól. Az első lapok kivételével természetes, adott 
helyzetként fogadja el, eszébe sem jut homogén emberi
ségről beszélni, hanem mai értelemben vett társadalmi 
meghatározottságának hátterével szól hozzá, róla. Ez is 
mutatja, hogy az emberiség széttagoltsága csöppet sem 
újkeletű, mégcsak nem is a belátható, írott történelem fo
lyamán kialakult helyzet. Az emberiét léptékével mérhe-

Az Őstörténet az ember útja a közösségtől -  a keve
sek egymással és Istennel való közösségétől -  a jelenlegi 
állapotáig: a megszaporodottak szétaprózódottsagáig. A 
nemzetiségtáblák mutatják a folyamatot, ahogyan „betöl
tötte a földet” az ember: Egy család terjeszkedése Ádám- 
tól Noéig, s az özönvíz után Noé három fiától a Közel- 
Kelet népeinek szétáramlása.

A fordulópont a bábeli toronyépítés: eddig „az egész 
földnek egy nyelve és egyféle beszede volt.” Á mitológia 
nyelve talán ezt nevezi ezüstkornak: az ember már kiesett 
az eredeti paradicsomi állapotból, elfordult Istentől, de ere
je nagy, elég nagy ahhoz, hogy Isten ellen lázadjon.

Érdekes megfigyelni a zsidóság helyzetét: választott nép, 
sőt, az Ószövetség felosztása gyakorlatilag a zsidó -  nem 
zsidó kategóriákra szorítkozik, mégis hangsúlyozza, hogy 
„a legkisebb valamennyi nép között”, tehát nem saját 
nagysága, hanem Isten szuverén döntése határozza meg 
ezeket a kategóriákat.

Az evangéliumokat két rövid gondolat erejéig vizsgál
juk meg:

Az egyik: Jézus küldetéstudata mennyiben volt zsidó
centrikus, s ez mennyiben jelentkezett tanítványai elkül
désében?

A másik: mennyiben tekinthető az evangéliumok tudó
sítása -  elsősorban a passiótörténetek -  az antiszemitiz
mus gyökerének? Egyik ősi érv tudniillik a zsidók ellen, 
hogy Krisztus-gyilkosok.

Á második fordulópont Pünkösd. Ekkor megismétlő
dik a Bábel előtt leírt népek felsorolása. A folyamat vissza
fordul.

Pál apostoltól csak néhány mondat, melyek önmagu
kért beszélnek: „akik a törvény ismerete nélkül vétkeztek, 
a törvény nélkül vesznek el, s akik a törvény ismeretében 
vétkeztek, azok a törvény alapján kapják meg az ítéle
tet.” (Róm 2, 12)

„egy az Isten, aki megigazítja a körülmetéltet hitből, a 
körülmetéletlent pedig hit által.” (Róm 3,30)

„mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen 
megmentsek némelyeket.” (lKor 9,22)

„egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté keresztel- 
t ettünk.” (lKor 12, 13)

A második kérdéskört összefoglalva: mi lehet az egy
ház szerepe a viszályok közepette?

Az egyház a népek barátságának színtere. Funkciójá
ból, lényegéből fakadóan a különbségek kiegyenlítésere 
törekszik -  mondhatnánk. Azonban -  éppen a világon 
kívülisége miatt -  nem globális az egyháznak ez a funk
ciója sem ezen a világon. Csak azok az emberek, közös
ségek épülhetnek szolgálata által, akik fogadják ezt a szol-

fálatot -  így ebben az értelemben benne vannak az egy- 
ázban. Ez az egység az egyházon belül létező egység: 

Krisztus különböző népekből való követőinek egysége. így 
az egyház szolgálata saját keretein belül mentesít a bábeli 
átok alól, a Krisztusban való közös hit alapján.

Nemzeti és faji identitás: ajándék és kísértés -  a témát 
természetesen nem tudtuk kimeríteni. Nagyon sok kérdést 
nem érintettünk, nagyon sok kérdés mariit félig megvá
laszoltam A szeminárium célja és lényege nem is lehet 
több, mint gondolatok ébresztése, elindítása, és még talán 
a felismerés: nagyon sok mindenre nem tudunk frappáns 
és valóban kielégítő választ adni.

Schermann Gábor teol. hallgató
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Evangélikusok a nagyvilágban

1923-ban Eisenachban kezdődött

A z első evangélikus világkon- 
ventet (az LVSZ világgyűléseinek 
ősét) 1923 augusztusában tartották 
a thüringiai Eisenachban. 22 or
szágból 147 delegátus volt jelen és 
az egyházi sajtó Európa-szerte így 
méltatta az eseményt: Mérföldkő 
ez a protestantizmus történetében. 
A  jelenlévők között ott volt Raffay 
Sándor evangélikus püspök is a 
Magyarországi Evangélikus Egyház 
nevében, sőt prédikált is. Tehát 
nemcsak a nagy német, skandináv, 
amerikai evangélikus egyházak rep
rezentánsai gyűltek egybe, hanem 
a szórvány egyházakból is.

A z eisenacni világkonvent an
nak köszönhette létrejöttét, hogy 
az első világháború befejezése után 
a világ evangélikusságának vezetői 
ügy érezték, nem lehet tovább ha
ladni a szétszakadás és távolodás 
útján. A  16. században szívesen 
em legetett C onsensus magnus, 
vagy a consensus apud nos már- 
már alig volt felismerhető a luthe
ránus nagy család tagjai között. A  
helyi, nemzeti vagy regionális evan
gélikus egyházak szokásaikban, is
tentiszteleti rendjükben, életformá
jukban nagyon sok eltérést mutat
tak a történelmi és a helyi körül
ményeknek megfelelően, ugyanak
kor döntő pontokon egyetértés mu
tatkozott. A  hitvallásokhoz ragasz
kodás, a Krisztus-központúság, a 
Szentírás jellegzetes evangélikus 
kezelése, a részben közös ősi ének
kincs, Luther tekintélye mind-mind 
oylan pozitív vonás, ami mindenütt 
megtalálható volt a világ evangéli- 
kusságában. Meghatódva lapozga
tom az eisenacm részletes beszá
molót, benne a bányakerületi püs
pök prédikációját is. Szívesen olva
som Ludwig Ihmels püspök előadá
sát „D ie Ökum em zitát , dér 
lutherischen Kirche” címen. íme, 
a vérünkban van az ökumenikus

Gondolkodásmód, a konfessziona- 
ízmussal oly gyakran vádolt 

lutheranizmus bölcsőjénél, jobban 
mondva fogantatása idején 1923- 
ban már ezzel a témával foglalko
zott, amint később Lundban 1947-

ben az LVSZ Alkotmányába is be
lekerült ökumenikus nyitottságunk.

Kevesen tudják ma már azt is, 
hogy néhány évvel Eisenach 1923 
előtt, XV. Benedek pápa győze- 
lemittasan jelentette ki az első vi
lágháború befejezésekor: „Ezt a há
borút Luther veszítette el!” -  Milyen 
mást mutatott Eisenach 1923, ami
kor amerikaiak, skandinávok és né

metek együtt tartották a Lutherá
nus Világkonvent ülését és le tud
ták győzni a nemzeti rivalizálást, az 
egykori ellenségeskedést és a lát
szólagos szakadást is. Sok-sok pró
ba előtt állt még a világ lutherá- 
nussága, amíg az LVSZ megalakul
hatott, de Eisenach 1923 reményt 
keltő jelként értékelendő és jó na 
ezekben a hetekben erre is emlé
kezünk.

Dr. H afenscher Károly

D. TERRAY LÁSZLÓ (Norvégia)

Harminc éves a rádiómisszió
Ezekben a napokban lesz harminc éve, hogy első ízben köszöntötte 

hallgatóit a Norvég Misszió magyarnyelvű rádiószolgálata. Mikor most 
erre az évfordulóra emlékezünk, hálával gondolunk vissza mindazokra, 
akik az évek során résztvettek ebben a szolgálatban, énekkel, zenével, 
igemagyarázattal, levelekre való válasszal, vagy a sokágú technikai fe
ladatok megoldásával. Nem utolsósorban köszönettel emlékezünk meg 
arról, hogy norvég hittestvérek anyagi áldozattal lehetővé tették, hogy 
ennyi éven át minden héten jelentkezzék az éter hullámain át a Norvég 
Misszió, magyar nyelven.

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy hangszalagon megőriz
tük az első műsor teljes szövegét, úgy ahogy az 1963 október 4-én 
elhangzott. Ebből mai jubileumi adásunkban két részletet kívánunk kö
zölni. A z akkori osloi püspök, Johannes Smemo, norvég keresztény test
véreink nevében köszöntötte akkor a hallgatókat, s üdvözletét mondat
ról mondatra tolmácsoltuk. A  program második részében pedig Vajta 
Vilmos testvérünk tartott megnyitó áhítatot.

Most először Smemo püspök üdvözletét fogjuk hallani, az első és 
utolsó mondatot norvég eredetiben is, a többit magyar tolmácsolásban.

Nár Norea Rádió i dag ápneren saeregen kontakt med ungarske lyttere, er 
det m eg en glede á fa sende en liten innledende hOsen fra D en  norske kirke og 
fra de kristelige organisasjoner som  stár direkte bak dette tiltaket, og jég  tor 
tilfoye: fra hele kiisten főiket i Norge.

Mától kezdve magyar hallgatók 
felé is kapcsolatot keres a Norvég 
E gyházi M isszió rádióadása.
Öröm m el ragadom meg ezt az 
alkalmat, hogy a hallgatók felé 
tolmácsoljam a norvég evangélikus 
egyház és annak egész népe 
szívbőljövő üdvözletét.

Országaink, történelmünk és 
viszonyaink igen különbözőek. Az 
utóbbi időkben mégis közel kerültünk 
egymáshoz. A N orvég Egyházi 
Misszió révén már évtizedekkel ezelőtt 
barátokat nyertünk Magyarországon, 
később pedig a nehéz idők sok magyart 
sodortak partjainkra. Különösen is 
örülünk annak, hogy némelyikük

keresztényi és egyházi szolgálatával 
mintegy ajándékokat közvetített a 
kereszténység két különböző része 
között. Különösen evangélikus 
hittestvéreinkkel erősödtek a 
kapcsolatok. Ordass püspök úr nevét 
norvégok ezrei zárták szívükbe és 
foglalják imádságaikba.

Most az a reményünk, hogy ezek a 
rádióadások is erősíteni fogják a 
kölcsönös kapcsolatot. A magunk 
részéről szükségét érezzük ennek. 
Nincs sok dicsekednivalónk, ha arra 
gondolunk, milyen erőtlenülhangzott 
ajkunkról Isten törvénye és 
evangéliuma. Ezért is keressük a 
kapcsolatot olyan hittestvérekkel, akik
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a magunkéhoz hasonló, vagy még 
nehezebb m egpróbáltatásokon  
mennek keresztül s megtapasztalják 
Isten erejét lelki küzdelmeikben.

Rem énységünk az is, hogy  
hetenkinti üdvözletünk áldássá lehet 
magyar hallgatóink számára. Jó 
tudnunk, hogy összetartozunk, és a 
hitben és imádságban egyek vagyunk. 
De még nagyobb dolog, hogy tudjuk: 
Magyarországon és Norvégiában 
ugyanaz az Úr és Megváltó van jelen 
az Ő népénél. A z ő  ígéreteiben nem 
csalódunk. H add köszön tselek  
benneteket ma egy ilyen ígérettel, az 
apostol szavával: „Azoknak, akik 
Istent szeretik, minden javukra van”. 
Hogy a keserűség áldássá lehet, azt ti 
is, mi is megtapasztaltuk. Hogy mit 
jelent az, hogy valaki „szereti Istent”, 
azt pedig őmaga így magyarázza meg 
Igéjében: „Aki tudja az én paran
csolataimat és megtartja azokat, az 
szeret engem ”. Ez az a feltétel, amelyet 
őmaga szabott. E mellett a feltétel 
mellett minden javunkra lesz. Így 
akarunk naponként meghajolni az Ő 
isteni szava és akarata alatt, hogy Ő 
legyen az Úr, és az ő  rendelkezésére 
álljunk. Ha ezt tesszük, akkor az Ő 
kezében tudhatjuk magunkat, s meg 
lehetünk győződve arról, hogy ügyéért 
és népéért Ő vállalja a felelősséget. 
Fogadjátok e z t az ü dvözle te i 
szeretettel a mi áldott Urunk, Jézus 
Krisztusunk nevében.

Ta im ot denne hilsenen i Jesu 
velsignede navn.

Smemo norvég püspök üdvözlete 
után most Vajta Vilm os 30 év 
előtti megnyitó áhítatát halljuk, az 
eredeti felvétel alapján.

Szentelj meg minket, Urunk, a Te 
igazságoddal, a Te Igéd igazság. Mai 
igénk Jeremiás próféta köny vének 18. 
részéből a 6. versből szól hozzánk: 
„Ezt mondja az Úr: ímé, mint az 
agyag a fazekas kezében, olyanok 
vagytok ti az én kezemben. ”

Az embert mindigérdekli, sőt néha 
nyugtalanítja is a sorsának a kérdése. 
Múltba n ézve, jelenbe vágyva, 
jövőben reménykedve keresi az ember 
életének értelmét. A mai ige Izrael 
népéhez van címezve, mint választott 
néphez, tehát hozzánk is mint néphez, 
és mint egyházhoz. Isten üzenete 
hozzátok ez: Kezében vagytok.

Isten kezében tudni az életünket-  
vígasztalás. Mint az agyag a fazekas 
kezében, úgy tudhatjuk az életünket 
az isteni Alkotó kezében. A formát is 
Ő  szabja meg az igaz, emberies 
emberélet számára. Mert „az ő  
alkotása vagyunk Krisztus Jézusban, 
jó cselekedetekre teremtetvén. ” Isten 
kezében tudni az életünket 
egyszersmind intés is. A fazekas 
eldobhatja az agyagot, amely kezének 
művészi formájára nem hajlik. így 
dobta el Isten is néha-néha a választott 
népet. Agyag-életed, ha nem Isten

kezében formálódik, torzóvá válik. 
Kiöltözik emberségéből.

K risztusban igazán emberré 
lehetsz, néppé, akinek sorsában öröm 
és jövő van elrejtve. Az ára? Az alkotó 
fazekas keze meggyúrja az agyagot és 
tűzben égeti ki, hogy művésziformává 
alakulva, tartóssá váljék. Isten ke
zében vagytok. Magános testvérem a 
nagyvilágban, népem a jövő útjának 
keresésében, egyházam az Alkotó 
tervében: legyen ez az életed 
vigasztalása és a jövőd intése.

Vajta Vilmos áhítatát hallottuk, 
eredeti, 1963. o k tób ere i felvételről. 
Adjunk most hálát a rádiómisszió 
ajándékáért, -  a rádiókészülék 
mellett, láthatatlan gyülekezetként. 
-  Imádkozzunk:

Mennyei Atyánk, -  neked adunk

KÖNYVISM ERTETÉS

hálát mindazért a lelki ajándékért, 
ami harminc év során az éter 
hullámain át oly sok otthonba eljutott 
és amiből oly sok áldás fakadt. 
Köszönjük, hogy az emberi elmének 
ezt a szép találmányát, a rádiót, a te 
evangéliumod hirdetésére használ
hatjuk, a mi nyelvünkön és sok más 
nyelven. K öszönjük, hogy a te 
Szentlelked ereje nem ismer semmiféle 
határt, hanem gyarló emberi sz ón és a 
levegő hullámain keresztül is képes 
hitet kelteni, új életet fakasztani, a 
csüggedőket bátorítani, a bűneiken 
bánkódóknak bocsánatot köz vetíteni. 
Legyen a te áldásod az elkövetkező 
évek rádiós szolgálatán, szent neved 
dicsőségére és országod erősödésére. 
Ezt kérjük, a mi Urunk Jézus Krisztus 
nevében. Ámen.

Zsinagóga és Egyház

Van-e antiszemitizmus a Bibliá
ban? alcímmel jelent meg az Öku
menikus Tanulmányi Füzetek so
rozat 5. száma 44 oldalon az 
Ökumenikus Tanulmányi Központ 
kiadásában. A z eddigi füzetek stí
lusában (II. János Pál pápa magya
rországi látogatása, Protestánsok, 
kis egyházak, szekták, A z egyhá
zak és a nacionalizmus, Senki tite
ket meg ne tévesszen) a mostani 
kiadvány is mai magyar nyelven, 
közérthetően, mégis bibliai megala
pozással szól egyik égető kérdé
sünkről.

A  most megjelent könyvecske 
különlegessége, hogy ez a tanul
mány nemcsak baptista, evangéli
kus, református és római katolikus 
teológusokból álló ökumenikus 
munkacsoport írása, hanem egy ne
ves zsidó teológus is lektorálta. Az 
Izraeli Nagykövetség sajtótitkára is 
méltatta e tanulmányfüzetet, D á
vid Kraus nagykövet úr kérésére 
és jelezte, hogy a németnyelvű for
dítást szívesen továbbítja a német 
nyelvterületen dolgozó követségek
hez, valamint annak a reményének 
adott kifejezést, hogy a kiadvány 
angol nyelven is megjelenhetik.

Már a tartalomjegyzék is mutat
ja, hogy a szerzők sokoldalúan és 
tárgyilagosan foglalkoznak a kér
déssel, semmit sem tagadva a ne
hézségekből sem. Néhány fejezet
cím: Mi az antiszemitizmus és ki 
az antiszemita? Az egyházatyák a 
zsidókról, Isten régi és új népe, R e
formátorok és a zsidók, A  Felvilá
gosodás és az emancipáció, A  ho
locaust és a magyar egyházak. Ami 
összeköt és ami elválaszt...

A  Függelékben a magyar egy
házak nyilatkozatai szerepelnek, 
(sajnálatos, hogy a Magyar Keresz
tény Zsidó Tanács állásfoglalása a

nacionalizmusról és antiszemitiz
musról nem került a füzetbe). A  
válogatott irodalom segít azoknak, 
akik további tájékozódásra hajlan
dóak és jelentős segítség még an
nak a 15 szónak magyarázata (a 
Cionizmustól a shoah-ig), ami 
gyakran fordul elő a füzetben, és 
amit újságírók is gyakran rosszul, 
tévesen használnak.

Egyházunk -  tudomásunk sze
rint -  ezt a jelentős tartalmú füze
tet minden lelkészi hivatalnak 
megküldte, talán nem fölösleges 
felajánlani az iratterjesztéseknek 
sem, főleg olyan gyülekezetekben, 
ahol értelmiségi, érdeklődő gyüle
kezeti tagok szívesen olvasnak mai 
égető kérdésekről, keresztény meg
világításban. A z eddigi füzetek 
iránt is német nyelvterületen pél
dául jelentős érdeklődés mutatko
zott. Itthon is jobban kellene meg
becsülni értékeinket!

HK.

Örömmel közöljük, hogy 
a fent ismertetett Zsinagóga 

ás Egyház című 
ökumenikus füzet 

időközben megjelent 
nemet és angol nyelvű 

fordításban is -  Synagoge 
und Kirche (Gibt es 

Antisemitismus in dér 
Bibel?) és

The Synagogue and the 
Church (Is there any 

Antiscmitism in the Bibié?) 
címmel.
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EGYESÜLT NEMZETEK 
SZERVEZETE

Világkonferencia az embe
ri jogokról

Egy éve természeti kör
nyezetünk megmentése, a 
teremtett világ megőrzése, 
az idei nyáron az ember
milliók emberhez méltó 
életének védelme volt a 
nemzetközi élet legtöbbet 
vitatott témája. A brazíliai 
ökológiai világkonferenciát 
követően most a közvetlen 
szomszédságunkban, Bécs- 
ben tanácskozott az Emberi 
Jogok Világkonferenciája jú
nius 14-25. között. Nagy
ságra, a résztvevő államok 
számára nézve még a ta
valyi ökológiai világkonfe
renciát is felülmúlta: 179 
ország hivatalos állami de
legációi és mintegy 2 ezer 

nem kormányszervezet” 
(NGO) küldöttsége volt 
jelen a bécsi ENSZ-köz- 
pontban, a világsajtó és a 
nemzetközi média feszült 
figyelmétől kísért tanácsko
zásokon.

A világméretű tanácsko
zás „két szinten"  folyt. Az 
ENSZ-központ első eme
letén, szigorúan őrzött biz
tonságban a kormánydelegá
ciók tanácskoztak. De a 
„világ lelkiismeretét” képvi
selő „nem-kormányszerveze- 
tek” -  köztük az egyházak 
-  küldötteinek csak az épü
let alagsorában jutott hely. 
Ez a hatalmas fórum azon
ban ennek ellenére a világ
közvélemény és a nemzet
közi média figyelmének a 
középpontjában állott. Meg
rendítő dokumentumaik, 
hatalmas fényképkiállítás, 
Bécs központjában tartott 
felvonulások világítottak rá 
a világkonferencia igazi hát
terére mai világunkban. 
Már megnyitáskor hatal
mas botrány tört ki, amikor 
a kínai állami delegáció 
tiltakozása miatt a Dalai 
láma felszólalását népe és 
vallása szabadságáért meg
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A nyár az északi féltekén a nagy nemzetközi konferen
ciák ideje. A világban is, az egyházakban is.

Júniusban és júliusban három jelentős, egyházi vonat
kozású nemzetközi tanácskozás híreit kísérte nagy figye
lemmel a nemzetközi egyházi sajtó. Az első Bécsben ment 
végbe: az első nagy nemzetközi világkonferencia az emberi 
jogokról, hasonlóan a tavaly nyáron Rio de Janeiroban tartott 
ökológiai világkonferenciához veszélyeztetett természeti 
világunk jövőjéről. A világ egyházai és nemzetközi szerve
zeteik ezidén is igen aktívan vettek részt a nagy találkozón 
és jelentős szolgálatot végeztek a sok gonddal, feszültséggel 
lezajlott világkonferencián.

Június végén, a norvégiai Christiansandban tartotta ezévi 
üléséta Lutheránus Világszövetség Tanácsa. Ez alkalommal 
különösen fontos döntések szerepeltek a napirenden. A 
német reformációi egyház életében rendkívüli esemény volt 
a 25. Német Evangélikus Egyházi Napok százezres nagy 
találkozója a bajor fővárosban.

Nagy várakozással tekintünk az augusztusban sorra- 
kerüló, negyedik nagy egyházi esemény, a harminc év után 
először összeülő Hites Egyházszervezet Világkonferenciája 
elé, amelynek színhelye a spanyol katolikus zarándok- 
központ, Santiago de Compostella. Az Egyházak Világta
nácsa azzal a céllal hívta össze ezt a nagy tanácskozást, hogy 
felmérje az ökumenizmus világhelyzetét és kijelölje az öku
menikus világmozgalom feladatait a harmadik keresztyén 
évezred kapujában.

(Híranyag zárása: 1993. július 31.)

tiltották a hivatalos dele
gációk előtt.

Súlyos feszültségek -  kez
detet jelentő eredmények

A két szinten, párhuza
mosan folyó tanácskozáso
kat mindvégig igen éles 
feszültségek jellemezték. El
sősorban az éhező, szenve
dő „harmadik világ” kül
döttei és a fejlett, jómódú 
ipari országok delegátusai 
kerültek szembe egymással. 
A kommunista Kína, a pa
lesztin Arafat és számos fej
lődő ország küldöttsége 
gazdasági önzéssel, a sze
gény népeket sújtó igazság
talanságok és szenvedések 
iránti közömbösséggel vá
dolták meg a jómódú orszá
gokat. A legnevesebb kri
tikát az ENSZ és a nagy
hatalmak taktikázása és tét
lensége váltotta ki a bosz
niai muzulmánok véres 
tragédiájában, éles ellentét
ben az Öböl-háborúban ta
núsított fellépésükkel. A

világkonferencia ezért több
ször is a meghiúsulás sza- 
kadéka szélére jutott. Vé- 
gülis; az utolsó pillanatban, 
mégis sikerült egy közösen 
aláírt Zárónyilatkozat elfo
gadtatása. Ez a dokumen
tum -  reméljük -  nem ma
rad majd puszta papír, mint 
annyi más nemzetközi nyi
latkozat, hanem talán az 
„első lépést” jelentheti a 
mai világnak ezekben a 
gyötrelmes kérdéseiben.

Milyen eredményeket 
mutathat föl mégis az első 
nagy világkonferencia az 
emberi jogok területén? 
EIőszot is: újból aláírták és 
ezzel megerősítették a már 
1948-ban kihirdetett Emberi 
Jogok Egyetemes Nyilatko
zata fő alapelveit a demok
rácia, a vallás és gondolati 
szabadság, a humanitás és 
a kisebbségek védelmében. 
Nem sikerült elfogadtatni 
az Emberi Jogok Nemzet
közi Törvényszéke felállí
tását. Viszont a világkon
ferencia javaslatot terjesz

tett az ENSZ közgyűlése 
elé az „emberi jogok főbiz
tosai ”  hivatalának felállítá
sára. Ugyanakkor részletes 
jelentést kért a nők és a gyer
mekek jogainak helyzeterői, 
védelméről a tagországok
ban.

Sajnos, sem a Riói Nyi
latkozat, sem a Bécsi Záró- 
dokumentum nem több 
még, mint csupán „első 
kezdet”. Minden azon mú
lik, hogy az aláírt alap
elvekből és a javaslatokból 
mi valósul majd meg a né
pek életében, a kormányok 
gyakorlati magatartásában?

A z egyházak szerepe

A világ egyházainak és 
nemzetközi szervezeteiknek 
jelenlévő képviselői igen 
aktív módon vettek részt a 
nem-állami delegációk vi
lágfórumának munkájában. 
Beszámoltak az egyházak 
szolgálatáról az emberi élet, 
a szabadság, béke és 
igazságosság védelmében 
világszerte, és állást foglal
tak a világkonferencián elő
került vitakérdésekben. Tíz 
egyházi világszervezet -  köz
tük az Egyházak Világta
nácsa, az Európai Egyhazak 
Konferenciája és a Luthe
ránus Világszövetség is -  
közös nyilatkozatot terjesz
tett a hivatalos delegációk 
ülése elé. Ezt Ak.ce Mogwe 
EVT-delegátus olvasta föl. 
Benne az egyházak elkö
telezik magukat a további 
szolgálatra az emberi élet 
és az emberi jogok vé
delmére, a világ minden 
részében.

Iwi de -  cec news -  epd

LUTHERÁNUS
VILÁGSZÖVETSÉG

A curitibai VIII. Világ
gyűlés (1990Í óta a 48 tagú 
Tanács a Világszövetség ál
landó irányító testületé, 
mely évenként tartja üléseit
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más-más tagegyházakban. 
Ezidén a norvegiai Chris- 
tiansandban ült össze a Ta
nács június végén, 200 
résztvevő és megfigyelő je
lenlétében.

Éles viták az „igazságos 
háború” kérdésében.

A tanácskozás központi 
témájáról -  Isten népe -  a 
népek és nemzetek -  
Brakemeier brazil elnök tar
tott bevezető előadást. Fog
lalkozott az ülés az LVSZ 
ökumenikus stratégiájával, 
a hosszűtávú program
prioritásokkal, a szervezeti 
egyszerűsítés óta javuló 
pénzügyi helyzettel és az 
egyházi kommunikáció idő
szerű kérdéseivel. Az utób
bi területen -  éles viták 
után -  a Tanács úgy hatá
rozott, hogy az európai 
kisebbségi egyházak külön 
hírszolgálatát (IDL) beol
vasztja a központi hírszol
gálatba- viszont tovább se
gíti a kisebbségi egyházak 
média-szakembereinek ki
képzését.

A legnagyobb, váratlan 
vitát Gunnar Stálsett főtit
kár előadása indította el. A  
Nobel Békedíj Bizottság 
tagja a nyolcvanas évek vé
gén még az „igazságos há- 
oorú” helyett az „igazságos 
béke” egyházi tanítását sür
gette az akkori vitában. Az 
azóta bekövetkezett nagy 
változások után a főtitkár 
most arra hívta fel a tag
egyházakat, hogy gondoljak 
át újra ezt a kérdést, a béke 
és a megtámadottak vétlebnére 
indított nemzetközi „rendőri
katonai intervenció” kikeriil- 
hetetlensége vonatkozásában. 
A Golf-háború után, Szo
mália és Bosznia véres tra
gédiája láttán a keresz
tyének sem zárkózhatnak el 
ilyen végső határhelyzetek
ben a népek közös rend
teremtő es rendfenntartó, 
rendőri-katonai akcióitól az 
ENSZ keretében. A  Tanács 
ülésén és utána is főleg 
német és északi teológusok 
bírálták ezt az álláspontot. 
Mások viszont élesen elha
tárolták magukat egy, a 
realitásokkal nem számoló 
„idealista pacifizmustól”.

A Tanács ülésén ebben 
a kérdésben elfogadott ha
tározat megismétli az Egy
házak Világtanácsa 1948-as 
alapvető állásfoglalását („a 
háború Isten akarata ellen 
való bűn”) és elveti a „há
ború teológiáját”. Viszont 
néhány etikai irányelvet fogal
maz meg a nemzetközi bé
két és igazságosságot védel
mező, az igazságtalan kato
nai agressziót megakadályo
zó közös nemzetközi inter
vencióról, bizonyos végső 
határesetekben. Ez a vita

nyilvánvalóvá tette, hogy az 
egyházaknak újólag át kell 
gondolniuk etikai magatar
tásukat a „rendet védelme
ző nemzetközi fegyveres 
nemzetközi akciók” súlyos 
kérdésében.

Hong-Kong 1997- 
Személyi változások

Fontos döntést hozott a 
Tanács az 54 milliós Világ- 
szövetség legközelebbi vi- 
lággyűlésérőL A Lutheránus 
Világszövetség IX. Világkon
ferenciáját Hong-Kongba 
hívta össze 1997 júliusára, 
röviddel a milliós városál
lam Kínához csatolása után. 
Ázsiának ebben az egyik 
gazdasági centrumában 
mintegy 40 ezer evangélikus 
él. Ez lesz az első evan
gélikus világgyűlés a hatal
mas ázsiai kontinensen, 
négy európai és egy-egy 
észak-amerikai, afrikai és 
latin-amerikai világkonfe
rencia után. Itt ünnepük a 
Világszövetség fennállása 
félévszázados jubileumát is. 
A Tanács egy új „Kína-stu- 
diumot” indított el a világ
gyűlés előkészítésére.

Jelentős személyi dönté
sekről is szó volt Christian- 
sandban. Nemzetközi bi
zottságot állítottak föl a jö
vőre távozó Stálsett főtitkár 
utódjának jelölésére. A vá
lasztás a jövő nyáron, a gen
fi tanácsülésen történik 
meg. Két új alelnököt vá
lasztott a Tanács. Az afrikai 
régiót ezután Manas Buthe- 
lezi dél-afrikai püspök, a 
közép-kelet-európai régiót 
pedig az autószerencsétlen
ség áldozatává lett Gaiütis 
lett érsek helyett Andrej Bé
ré di vajdasági püspök kép
viseli. Két új munkatársat 
hívtak meg a genfi nem
zetközi központba: Heinrich 
Holze bétheü teológiai do
censét a Teológiai Osztály
ra, Rebecca harson kanadai 
lelkésznőt pedig a Világ- 
szolgálat Osztályára. Meg
hosszabbították dr Görög 
Tibor lelkész szolgálatát az 
Európa-Titkárság irányítá
sában.
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A Világszövetség Teoló
giai Osztálya kapta azt a 
megbízást még régebben, 
hogy az 50 éves jubileumra 
feldolgozza a LVSZ félévszá
zados történetét. A többéves 
feladat elvégzésére felkért 
30 személy június közepén, 
a Hannover közelében lévő 
evangélikus johannita ko
lostorban (Wennigsen) tar
totta első tanácskozását. A  
konzultáción a Teológiai 
Osztály és a genfi stáb kép
viselői mellett a Világszö
vetség számos volt vezetője,

főtitkárai és vezető mun
katársai is részt vettek. 
Részletesen megvitatták a 
Lutheránus Világszövetség 
megalakulása és elmúlt 
évtizedei feldolgozásának fő 
szempontjait és módszerét, 
és határoztak a feladatok 
elosztásáról. A nemzetközi 
összefogással készülő tör
ténelmi munka angol és né
met nyelven kerül kiadásra, 
és megjelenése 1997 elejére 
várható.

Iwi de -  lwf today

EGYHÁZAK
VILÁGTANÁCSA

A régi katolikus zarán
dok-városban, a spanyolor
szági Santiago de Compos- 
tellában tartja majd ülését 
augusztus első felében az 
Egyházak Világtanácsa 5. Hit 
és Egyházszervezet Világkon
ferenciája. A z  ökumenikus 
eseményt világszerte nagy 
várakozás előzi meg. Áz 
Egyházak Világtanácsa 323 
tagegyházából 350 hivatalos 
delegátus lesz jelen a ta
nácskozáson. Külön jelen
tőséget ad neki az a tény, 
hogy míg az első ilyen 
ökumenikus konferencián 
(Lausanne, 1927) a Vatikán 
még megtiltotta a katoli
kusok részvételét, és még a 
legutolsó ilyen világkonfe
rencián (Montreal, 1963) is 
csak vendégként voltak 
jelen katolikus teológusok, 
most 40 hivatalos katolikus 
delegátus lesz jelen a nagy 
ökumenikus eseményen.

A világkonferencia fő 
témája ez lesz: „ Útban az 
egyházak közössége (koinoni- 
ája) felé a hitben, életben és 
bizonyságtételben”. Feladata 
kettős: visszatekinteni és 
felmérni az elmúlt három 
évtized ökumenikus ered
ményeit és kudarcait; más
felől kijelölni a mai öku
menikus feladatokat a har
madik keresztyén évezred 
küszöbén. Elsősorban a 
nevezetes Limai Dokumen
tum (1982) világméretű 
megvitatásának eredményei, 
a keresztség, az úrvacsora 
és az egyházi hivatal (Amt) 
fő kérdéseiben való köze
ledés és a még meglévő 
eltérések állnak majd a 
munka előterében. Közöt
tük is a legfájdalmasabb 
„botránykő”, hogy a ke
resztyének az „ökumené 
évszázadának” végén még 
mindig nem tudnak együtt 
részt venni az Úr szent 
vacsorájában. Foglalkozik 
majd a világkonferencia az 
ökumenikus mozgalom njás 
időszerű kérdéseivel is. így 
a egyházak felelős részvé
telével a világ mai nagy 
gazdasági és politikai prob
lémáinak feloldásában, a

legúabb időszak véres 
etnikai-nacionális konflik

tusaiban és az új feszült
ségekkel a katolikus és 
ortodox egyházak között 
Európa kele ti felében.
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NÉMETORSZÁG

Nemcsak az egyházi la
pok, hanem a német világi 
sajtó is részletesen beszá
molt és mélyreható elem
zéseket között a június ele
jén a bajor fővárosban 
megtartott 25. Német Evan
gélikus Egyházi Napokról. 
Főleg a százezres nagy 
egyházi esemény három fő 
vonását emelték ki. A 
Frankfurter Rundschau  is
mert országos napilap két 
nagy cikkében is kiemelte, 
hogy a protestánsok hatal
mas találkozója elsősorban 
megrázó és meggyőző erejű 
tüntetés volt a korunkban újra 
kísértő idegengyűlölet, faji
fondolkodás és a mindenfajta 

isebbséget fenyegető „ új bar
barizmus” jelenségei ellen. 
Erre utalt az Egyházi Na
pok központi témája: „Fo
gadjátok be egymást!” 

Másfelől egyik csúcs
pontja volt a nagygyűlésnek 
a közös protestáns-római ka
tolikus felvonulás a római 
katolikus Úrnapja-ünnepén és 
a római katolikusok aktív
részvétele a protestáns Egy
házi Napokon. Kiemerül a lap 
a Dalai láma meleg ünnep
lését és szerény részvételét 
is: hitvallását a vallások 
békés dialógusa és közös 
etikai szolgálata érdekében 
a mai világban.

Harmadik lényeges vo
násként említik a német 
világi sajtótudósítások az 
ifjúság igen nagyszámú és 
aktív részvételét az Egyházi 
Napok eseményeiben. A  
résztvevők nagy többsége; a 
fiatalok közül került ki. Ők 
vettek részt a nagyszámú, 
sokezres vitafórumokon és 
rendezvényeken is. Ez egy
felől igazolja az egyház 
változatlan vonzóerejét a 
fiatalokraj -  állapítja meg a 
legtöbb cikkíró. De ugyan
akkor demonstrálta a fia
talok belső kielégítetlen- 
ségét és a fiatal és idősebb 
generáció közti ellentéteket 
is. ,

így a legtöbb egyházi és 
világi sajtóvisszhang meg
egyezik abban, hogy a min
dig újra százezres tömege
ket megmozgató esemeny 
középpontjában az ökume
nikus kérdés és a keresz
tyének társadalmi-politikai 
felelőssége mai, konkrét 
kérdései álltak. Bíztató vo
nás volt a nagy találkozón 
az is, hogy a reggeli 
bibliatanulmányokon több
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mint negyvenötezren vettek 
részt. A német egyesülés 
után tartott első nagy 
protestáns találkozón 125 
ezer állandó résztvevő volt 
jelen, de köztük csak 15 
ezren jöttek a keleti tar
tományokból.

epd

*
Nagy ünnepségek kere

tében adták át újra rendel
tetésének Berlinben a II. 
világháború bombatámadá
saiban súlyosan megsérült, 
hatalmas protestáns Dómot, 
a német császárok volt 
koronázó templomát. A  
Dóm évtizedek során, főleg 
nyugat-német segítséggel 
épült újjá; közben a teljes 
lebontás veszélye is fenye-

fette. A történelmi Dóm a 
eresztény történelmi örök

séghez való hűségünk szim
bóluma -  mondta ünnepi 
igehirdetésében Peter Beier 
rajnai egyházi elnök -  
amely azonban semmit sem 
érne a hit és szeretet embe
rei nélkül. G. Sterzinsky ber
lini bíboros kiemelte, hogy 
a Dóm felszentelésekor 
még elképzelhetetlen lett 
volna a római katolikusok 
részvétele a megnyitó isten
tiszteleten.

epd

SVÉDORSZÁG

Augusztusban érnek vé
get a Svéd Egyház négyszáz- 
éyes jubileumi ünnepségei. 
Évtizedekig tartó belső 
küzdelmek után az uppsalai 
zsinat 1593 nyarán mondta 
ki végérvényesen, hogy a 
svéd államegyház egyedül a 
három óegynázi hitvallást és 
az Ágostai Hitvallást fogad
ja el a Szentírás igaz ma
gyarázataként. A többi 
skandináv országgal együtt 
ezzel Sévdország is végleg 
a lutheri reformációhoz 
csatlakozott és annak egyik 
leghűbb védelmezője lett 
Európában (Gusztáv Adolf 
király halála a harmincéves 
háborúban).

Az ünnepségek vendégei 
lesznek Uppsalában ismert 
egyházi vezetők a világegy
házból, mint Cassidy vati
káni bíboros, Bartolomeus 
konstantinápolyi ortodox 
pátriárka, Desmond Tutu 
dél-afrikai anglikán érsek és 
sokan mások. A Svéd 
Egyház tízéves, az egész 
egyházat átfogó teológiai 
tanítómunkát végzett a 
gyülekezetekben az evan
gélikus hitvallás lényegét és 
ennek összefoglalását a 
„Szabadulás” címmel meg
jelent teológiai dokumen
tumban juttatta el minden 
gyülekezet tagjaihoz. Ez az 
ünnep lesz a nemrég vá

lasztott Gunnar Weman. ér
sek első igazi találkozása 
egyháza híveivel.

epd

*
A világsajtó és a film

világ 75. születésnapja alkal
mából részletesen méltatta 
a „film metafizikusa”, a svéd 
evangélikus lelkészcsaládból 
származó Ingmar Bergman, 
hatalmas életművét. A 
hatvanas években filmjei
nek fő témája „Isten elrej
tőzése előlünk” (Tükör ál
tal, 1961 -  Fény a télben, 
1962 -  A hallgatás 1963). 
Ezután következő nagy 
filmjei már arról szólnak 
hogy Isten elvesztésével 
hogyan tűnik el az emberi 
életből a szeretet is, hogy 
az önzés magányossága 
hogyan viszi tragikus egye
düllétbe, sőt őrületbe az Is
tentől elidegenedett embert 
(Kiáltások és suttogások, 
1972 -  Egy házasság jele
netei, 1973 -  Színről-színre, 
1975 -  Őszi szonáta, 1978 
-  Fanny és Alexander, 
1983). Filmjeiben Ingmar 
Bergman a modern ember 
Istentől való eltávolodásá
nak tragikus következmé
nyeivel viaskodott. Méltán 
emlékezett meg a nyáron 
róla a Magyar Televízió is 
legjobb filmjeinek felújítá
sával.

epd

SZLOVÁKIA

Új egyházalkotmányt fo
gadott el a Szlovák Evan
gélikus Egyház júniusban 
tartott zsinata. Az edig 
érvényben volt ideiglenes 
egyházalkotmány az 1951- 
es alaptörvény 1990-ben 
történt átdolgozása volt. A 
most elfogadott egyházi 
alaptörvény több jogot ad a 
gyülekezeteknek, az espe- 
rességeknek és az egyház- 
kerületeknek. Rövidebb 
mint az előző egyházalkot
mány és figyelembe veszi az 
egyházi élet mai szabad
sagát, új lehetőségeit. A  
kiadott nyilatkozat szerint a 
négynapos ülésen, hosszú 
vita után „egyhangúlag, 
újjongva, felállva és az 
Erős- Várunk-at énekelve” 
fogadták el az új alap
törvényt, amely 1994 első 
napján lép életbe. Egyúttal 
határozatot hozott a zsinat 
arról is, hogy egy éven belül 
minden lelkészi és nem- 
lelkészi, gyülekezeti és köz- 
egyházi tisztséget új vá
lasztás útján kell betölteni 
a Szlovák Evangélikus Egy
házban.

lwi d -  epd

BALTIKUM

II. János Pál pápa szep
temberben meglátogatja a 
Baltikum országait A köz
zétett útiterv szerint a láto
gatás nagy részét Litvániá
ban, ebben a nagy többsé
gében római katolikus ál
lamban tölti. De látogatása 
végén az evangélikus tpbb- 
ségű Lettországot és Észt
országot is felkeresi és 
ökumenikus istentiszteleten 
vesz részt a rigai evangé
likus dómban.

lwi e -  epd

OROSZORSZÁG

Az Orosz Ortodox Egy
ház kérésére az orosz parla
ment júliusban megváltoz
tatta az 1990-ben elfogadott 
vallásügyi törvényt és a 
„külföldi vallási közösségek" 
missziói tevékenységét előze
tesen kért és jóváhagyott 
állami hivatalos engedély
hez kötötte. Ez a változ
tatás elsősorban a külföldi, 
protestáns, szabadegyházi és 
a római katolikus missziói 
társulatok aktivitása ellen 
irányul. Hírek szerint a 
nyugati, fundamentalista és 
evangélikális missziói cso
portok száma a volt Szov- 
jetúnió területén már há
romszáz fölött van.

Az Egyházak Világtaná
csa, a Vatikán, az Európai 
Egyházak Konferenciája és 
felekezeti világszervezetek 
tiltakoztak Jelcin elnöknél, 
és kérték, ne írja alá az új 
parlamenti törvényt. Abban 
az egyház missziói szabad
sága sérelmét látják, mert 
az egyházi misszió tevé
kenységét előzetes állami 
engedélyezéshez, regisztrá
láshoz köti.

lwi e -  epd

AMERIKAI
EGYESÜLT ÁLLAMOK

Az állami iskolák és az 
egyházak szabadsága körül 
évtizedek óta .tartó vitában 
az Egyesült Államok Leg
főbb Bírósága legújabban 
az egyházaknak kedvező, 
két új döntést hozott. Ki
mondta egyfelől, hogy az 
iskolai záróünnepélyeken az 
imádság megengedett, ha 
azt nem lelkészek, hanem a 
tanulók mondják el. Más
felől olyan határozatot ho
zott, hogy az állam isko
latermeit a tanítás után egy
házi csoportok is használ
hatják, például filmek be
mutatásara. Mivel ezt világi 
csoportoknak megengedik, 
a vallásos csoportok kizá
rása diszkrimináció lenne a 
hívőkkel szemben.

epd

INDONÉZIA

A milliós indonéz Evan
gélikus Batak-Toba Egyház 
és a szumátrai katonai kor
mányzat közötti súlyos kon
fliktus lehetséges megol
dásáról érkeztek hírek. A 
püspöki tisztségéből kény
szerrel eltávolított Soritua 
Nababan efórusz (egyház
elnök) arról számolt be a 
LVSZ christiansandi tanács
ülése alatt, hogy a régi és a 
katonaság által támogatott 
új vezetőség között meg
indult a „kiengesztelődes 
folyamata”. Nababan, az 
LVSZ egyik alelnöke, hír
adása szerint egy éven be
lül újra összeül a Batak 
Egyház eredetileg megvá
lasztott, régi zsinata és „tel
jesen új vezetőséget vá
laszt” a nagy egyház élére. 
További részletek a meg- 
békülési folyamatról meg 
nem ismeretesek.

epd

A TEOLÓGIA
VILÁGÁBÓL * * *

Jelentős esemény a rend
szeres-teológia területén, 
hogy megjelent a világszerte 
ismert Wolfhart Pannenberg 
evangélikus teológus nagy 
dogmatikai művének har
madik, befejező kötete: 
Systematische Theologie, Bd.
3. Vandenhoeck, Göttingen 
és Zürich. 1993. 767 lap. A 
könyv a harmadik hitága
zattal összefüggő dogmati
kai kérdéseket tárgyalja. 
Erősen ökumenikus meg
határozottsággal foglalja 
össze a Szentlélekrol az 
egyházról, a szentségekről, 
a predestinációról és az 
esznatológiáról szóló mai 
keresztyén tanítást.

*
Nagyon időszerű, angol 

és német nyelvű kis kötet 
jelent meg a Lutheránus 
Világszövetség részéről, Víg
gá Mortensen dán teológus
igazgató kiadásában. Arról 
szól: kell-e, szabad-e a 
keresztyén hívő embernek 
háborút viselnie, fegyveres 
katonai szolgálatot végez
nie? Az Ágostai Hitvallás 
erre vonatkozó feleletét is
merjük (XVL cikk: A világi 
dolgokról). D e érvényes-e 
egyáltalán a „bellum ius- 
tum” tanítása a XX. század 
végén is? Az atomháborút 
és a nemzetek közötti viták 
háborús, fegyveres megol
dását az egyházak ma 
egyértelműen elutasítják. 
De mi legyen az álláspon
tunk a népek közti békét és 
igazságosságot fenntartani 
vagy helyreállítani akaró, a 
véres agressziót elhárító, 
békefenntartó és béketeremtő,
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közös nemzetközi katonai 
intervenció egészen új kér
déseiben?

A Lutheránus Világ- 
szövetség legújabban nyíltan 
állást foglalt a népek 
közötti békét védelmező 
„nemzetközi rendőri-kato
nai intervenció mint végső

határeset” szükségessége 
mellett. A Lutheránus Vi
lágszövetség két évvel ez
előtt arra hívta föl tagegy
házait, hogy újra gondolják 
végig ezeket a megváltozott 
világhelyzetben olyannyira 
égető kérdéseket: joga van- 
e a nemzetek közösségének

ilyen akciókra emberek és 
népek életének védelmé
ben? A LVSZ Teológiai 
Osztálya azóta nemzetközi 
konzultációkat tart ebben a 
súlyos kérdésben. Ehhez a 
teológiai stúdiumhoz nyújt 
anyagot és ismerteti az ed
digi konzultációk eredmé

nyeit ez a most megjelent 
kis kötet: Krieg-Konfession- 
Konziliaritaet -  War, Confes- 
sion and Conciliarity. Luth. 
Verlagshaus, Hannover. 
1993. 84 lap).

D. Dr. Nagy Gyula

A Leuenbergi Tanbeli Párbeszéd Végrehajtó Bizottságának 
nyilatkozata a Leuenbergi Konkordia elfogadásának 

20. évfordulója alkalmából
1973. márc. 16-án fogadták el egyhangúlag az eu

rópai reformátori egyházak konkordiáját (a 
Leuenbergi Konkordiát) az evangélikus, református 
és uniált egyházak képviselői a Basel közelében fek
vő Leuenbergben. Mostanig több mint 80 egyház csat
lakozott hozzá hivatalosan és még többen érdekeltek 
benne. A z aláíró egyházak szószéki és úrvacsorái kö
zösséget vállalnak egymással „abban a meggyőződés
ben, hogy együtt részesednek Jézus Krisztus egy egy
házában’ (LK 34). Ez a megegyezés megkülönbözte
ti a Leuenbergi egyházközösséget más ökumenikus 
munkaközösségektől, konferenciáktól és tanácsoktól. 
Az egyházközösséget tan beli párbeszédek és nagygyű
lések révén mélyítették el és erősítették meg.

Hálásan tekintünk vissza a Konkordiával megtett 
20 évre. Ma kijelentjük: a reformáció által meghatá
rozott egyházak közössége Európában beigazolódott. 
D e meg kell erősíteni és el kell mélyíteni azt. Itt az 
idő, hogy a Leuenbergi egyházközösség az eddiginél 
is láthatóbb alakot öltsön.

I. KIHÍVÁSOK

A z európai ideológiai konfrontáció megszűnése fö
lötti lelkesedés és az európai összetartozás érzésének 
megerősödése után az egymásratalálás folyamata Eu
rópában megakadt, sőt veszélybe került. A z igazán 
„összeurópai” egyesülés folyamatát új korlátok és el
lentétek fenyegetik szegények és gazdagok, nemzetek 
és népcsoportok között. Miközben Nyugat-Eurónában 
testet ölt az Európai Közösség, a Közép és Kelet- 
Európai országoknak óriási erőfeszítésébe kerül, hogy 
demokratikus államokat építsenek fel, szociális és öko
lógiai felelősséget vállaló szabad gazdálkodással. Eu
rópa egyes részein kegyetlen háborúk dúlnak nemze
tiségi konfliktusok miatt. A z emberi jogok nemrég 
elnyert autoritását részben aláássák. A  politikai, kul
turális és gazdasági alapokon nyugvó kapcsolatok Ke
let- és Nyugat-, Észak- és Dél-Európa között bár Eu
rópa közös jövőjének reményét keltik, még nagyon 
gyengék. Sok keresztyén, keresztyén csoport és egy
ház érez erős elkötelezettséget arra, hogy Európa új 
szituációjában keresztyénként szólaljanak meg és cse
lekedjenek. Azt a megszámlálhatatlanul sok embert 
tartják szem előtt Keleten és Nyugaton, akik az evan
géliumot egyáltalán nem ismerik, vagy elidegenedtek 
tőle, de azokat a tömegeket is, akik a fordulatot elő
ször olyan nagy örömmel üvözölték, de most a fej
lődések és leépítések miatt szociális gondok szoron- 
gatásában, sőt fenyegetésében élnek.

Tekintettel a sokféle politikai és szociális kihívásra, 
a keresztyén egyházakat nyomasztja az a tény, hogy 
az ökumenikus stagnálás benyomása terjed. Ez a be
nyomás csak részben megalapozott, hiszen éppen a 
80-as években született jónéhany új nyilatkozat és meg
egyezés teljes vagy részleges egyházközösségre vonat
kozóan. Vannak azonban visszalépést tükröző jelen
ségek is, melyek gondot okoznak az ökumené előre

haladásában. Annál sürgősebb a bonyolulttá vált 
ökumenikus kapcsolatokra tekintettel a reformáció 
egyházainak közös önértelmezése. Elengedhetetlen az 
ökum enikus együttm űködés. Ugyanakkor az 
ökumenének szüksége van dialógus partnereinek, azaz 
az ortodox, a római katolikus és a reformáció által 
meghatározott egyházak világos profiljára. A z ilyen 
profilirozás megerősíti az egyházak igazságért folyta
tott^ küzdelmét.

Úgy látjuk, hogy a reformátori egyházaknak spe
cifikus meggyőződése van sok területen, kezdve a re
formátorok hit- és egyházértelmezésétől, az állam és 
az egyház viszonyának, a hit és a modern világ kap
csolatának protestáns értelmezésén keresztül egészen 
a személyes élet etikai és spirituális kérdéseinek meg
alapozásáig.

II. LEHETŐSÉGEK ÉS KÖVETELMÉNYEK

Az Európai Protestáns Nagygyűlés 1992 márciusá
ban arra kérte a Leuenbergi egyházközösséget, hogy

-  nyíljanak meg más reformáció által formált egy
házak (pl. a Herrnhuti testvérközösség, a metodista 
és anglikán egyházak) felé,

-  az eddiginél jobban juttassák kifejezésre a pro
testáns egyházak közös bizonyságtételére és szolgála
tára irányuló elkötelezettséget.

Ezekkel a kérésekkel kapcsolatban megállapítjuk:
1. A  Leuenbergi Konkordia az egyházközösség ki

jelentését és megvalósítását úgy érti, mint „valamennyi 
keresztyén egyház ökumenikus közösségének szolgá
latát” (LK 46). Az aláíró egyházak azt várták, hogy 
egyházközösségük „kihat Európa velük hitvallásilag 
rokon egyházaira”. Kifejezték készségüket arra néz
ve, „hogy velük együtt mérlegeljék az egyházközös
ség lehetőségét” (LK 47). Ezzel a várakozással került 
sor időközben Európa több térségében tanbeli párbe
szédre a Leuenbergi egyházak és metodisták, angliká
nok, de ókatolikusok között is. Ezek az egyházközös
ség bizonyos formáihoz vezettek. Maga a konkordia 
nagy nyitottságot tesz lehetővé, amennyiben az evan
gélium értelmezésében és a szentségek helyes haszná
latában egyetértés uralkodik. Ebből a nyitottságból 
nő ki a konkordia lényeges ökumenikus impulzusa.

2. A  Leuenbergi Konkordia az egyházközösség 
megvalósulását „az egyházak és gyülekezetek életé
ben látja.” (LK 35) a közös bizonyságtétel és szolgá
lat aspektusában. „Az egyházak igehirdetésének hite
lessége nő a világban, na az evangéliumról egyetér
tésben tesznek bizonyságot.” „Az evangélium felsza
badítja és összeköti az egyházakat a közös szolgálat
ra.” (LK 36) Ez magában foglalja az egyházak egy
másért végzett szolgálatát is.

A z egyházközösség megvalósítása a Leuenbergi 
Konkordia értelmében eddig mindenek előtt közös 
tanbeli párbeszédek területén történt meg. Ezáltal sok
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kérdésben figyelemreméltó mértékben konszenzus jött 
létre. Fontos előfeltételek teremtődtek meg az Euró
pában élő reformátort egyházak közös bizonyságtéte
le és szolgálata számára. Most továbbvezető lépések
re van szükség ennek a közösségnek a fejlődéséhez.

Ez a következőképpen történhet meg:

-  állandó kölcsönös információ
-  kölcsönös tanácsadás, konzultáció és vizitáció
-  közös tervek egyeztetése és keresztülvitele
-  készség a konszenzusra
-  személyek cseréje, beleértve a szolgálat 

vállalását más egyházakban
-  kölcsönös támogatás
-  közös segítségnyújtás bajbakerült embereknek
-  idegennyelvű és külföldi tagok integrálása 

a helyi gyülekezeti életbe.

A  közös bizonyságtételnek és szolgálatnak ilyen 
elemei néhány formában már léteznek regionális szin
ten. Ezeket az egyház nyilvánossága számára ismer
tebbé kell tenni, elő kell segíteni, ki kell bővíteni és 
el kell mélyíteni.

III. K O N K R É TK Ö V E TK E ZTE TÉ SE K

Azért, hogy a Leuenbergi Konkordia szándéka sze
rint látható alakot öltsön a bizonyságtételben és szol-

fálatban való közösség, az a javaslatunk, hogy a 
.euenbergi egyházak következő nagygyűlése, mely

1994. máj. 3-10-ig Bécsben lesz, a következő követel
ményeket tárgyalja meg:

1. A  nagygyűlésnek háromszoros funkcióban kelle
ne tevékenykednie:

-  mint a részvevő egyházak közös hangja 
-  mint meghívó fórum a reformáció más egyháza

inak irányában
-  mint inspiráló másik fél Európa nem reformá

tort egyházaival és társadalmaival szemben.

Így képviselheti igazán a gyűlés a reformáció által 
meghatározott európai egyházakat.

-  útbaigazít a Leuenbergi Konkordia ökumenikus 
aspektusainak betartásában (LK 4648)

-  kiértékeli az egves résztvevő egyházak Materi 
és multilaterális dialógusokban szerzett tapasztala1

-  informál arról, ha olyan egyházakkal jön létre 
egyházközösség, amelyek nem írtak alá a Konkordiát.

A z elsőként megnevezett funkciót a jövőben azál
tal kellene megerősíteni, hogy a Végrehajtó BizottsL 
magára vállalja, vagy erejéhez mérten támogatja a 1 
pontban megnevezett lépéseket a bizonyságtételbi 
és szolgálatbeli közösség megvalósítására. Neki kelle
ne a nyilvánosság előtt érvényre juttatnia közös re- 
formátori pozíciókat a bizonyságtétel és a szolgálat 
fontos kérdéseiben.

3. A  tárgy- és témaorientált teológiai munka az 
elmúlt években előbbrevivő és szükséges volt. Ilyen 
közösségretalálás nélkül a levegőben lógna a közös 
bizonyságtétel és szolgálat. D e  nemcsak a nagygyű
léstől és a Végrehajtó Bizottságból kellene kiindulnia 
a teológiai munkára vonatkozó iniciativáknak, hanem 
maguknak a részvevő egyházaknak is kellene ilyene
ket kezdeményezniük. Fontos teológiai és egyházi kér
déseket kellene a Leuenbergi egyházközösség elé 
terjeszteniük megbeszélésre. Továbbá a Leuenbergi 
tanulmányi munkán belül tanbeli dialógusokat kelle
ne előkészíteni és egyeztetni európai szinten az orto
dox és római katolikus egyházakkal.

Ezeken az intézkedéseken keresztül ölthetne a 
Leuenbergi Egyházközösség az eddiginél láthatóbb 
alakot. Eközben természetesen garantálni kell, hogy 
Európa reformátori egyházainak sokfélesége valóban 
érvényesüljön.

Leumbergob Höbtein (Baselland) 1993. tnárc. 13-án.

A Leuenbergi Tanbeli Párbeszéd Végrehajtó Bi
zottsága:

Pavel Filippi, Friedrich-Otto Scharbau (elnökök), 
Frédiik ( lev e , Erzsébet Ferenczy, Ingrid HainpeL, Antoine 
Pfeiffer, Alfréd Ranhaus, G eoffrey Roper, Martin Stiewe, 
G eorg Vischer, H elm ut Z eddies, Klaas Zwanepol, 
Wilhelm Hüffm eier (titkár)

2. A  Végrehajtó Bizottságnak a Leuenbergi egy
házközösség állandó orgánumává kellene válnia foko
zott mértékben. A  Strassburgi Nagygyűlés a követke
ző feladatokat írta elő a bizottság számára:

-  támogatja a bizonyságtételért és szolgálatért va
ló közös fáradozásokat,

-  koordinálja a tanbeli párbeszédeket

A Magyar Egyházzenei Társaság 1993 ádventjébe indítja
a Magyar Egyházzene

című negyedéves egyházzenei és liturgikai folyóiratát. Az ádvent-karácsony- hanukkai szám advent első vasánapján, a nagyböjt-húsvéti szám nagyböjt első 
vasárnapján, a pünkösd-nyári szám pünkösdkor, az évadkezdő szám pedig szeptember 1-én jelenik meg. Három szám 128, egy szám pedig 144 oldal terjedelmű 
lesz.
A vezetősége olyan ismert egyházzenészeket és liturgikus érdeklődésű lelkészeket kért fői a szerkesztőbizottságban való részvételre, akik révén a
különböző egyházak-felekezetek irányzatai nagyrészt képviselve vannak. Tagjai: Almási István (Kolozsvár), Beharka Pál, Berki Feriz, Dávid István (Nagykő
rös), Dobszay László (elnök), Ferenczi Ilona, Geréd Vilmos (Kolozsvár), Ivancsó István (Debrecen), Jáki Teodóz (Győr), Karasszon Dezső (Debrecen), Ladocsi 
Gáspár (Esztergom), Máté János, Pásztor János, Petrasevics Nikefor (Perbenyik-Szlovákia), Prőhle Károly, Raj Tamás, Szendrei Janka, Tardy László, Trajtler 
Gábor, Ullmann Péter (Zsámbék). Felekezeti megoszlás szerint: 7 római katolikus, 5 református, 3 evangélikus, 2 görög katolikus és egy-egy zsidó, magyar 
ortodox és baptista. (Egy-egy szlovákiai ill. kelet-magyarországi római katolikus és két erdélyi evangélikus kolléga felkérése is folyamatban van). A 
szerkesztőség tagjai a Társaság fiatalabb generációjából kerülnek ki: Déri Balázs (felelős szerkesztő), Dudits Pál, Farkas Zoltán, Kemény Kinga.
Előzetes az élső számból:

- a Társaság első, ez év márciusi kongresszusának előadásai közül Philip Harnoncourt (Graz) és Dobszay László ökumenikus témájú előadásai az 
egyházzene felekezeti sokszínűségéről ill. a felekezettól független egyházzene normáiról;

- Máté János, Tardy László és Trajtler Gábor az egyházzenészek helyzetéről;
• Prőhle Károly és Pásztor János cikkei a protestáns egyházzene feladatairól;
- Karasszon Dezső a genfi zsoltárok diézises énekléséről;
- Jobbágy István a baptista egyházzene történetéről;
- Raj Tamás a hanukka ünnepének eredetéről;
- Dávid István a nagykőrösi orgona felújításnak kérdéseiről;
- Berki Feriz és Petrasevics Nikefor a görög szertartású egyházzenéről;
- Szendrei Janka az dleluják történeterői; az új egyházzenei tanterv dokumentumai;
■ hírek, beszámolók, évfordulós megemlékezések, lap-, könyv-, hanglemez-, kottaszemle.

Előfizethető kizárólag a Társaság számláján, melyet az előfizetési szándék jelzése után küldött csekken lehet megtenni. Kérjük, mielőbb adják föl megrende
lésüket levélben a megrendelő neve, pontos címe és a példányszám feltüntetésével. A tervezett ár a Magyar Egyházzenei Társaság tagjainak 600, masoknak 
800 Ft + postaköltség. Az egyes számok valamelyest drágábban vásárolhatók meg. Terjesztés: postán s a Tarsasag később e célra kijelölt helyén, rendezvénye
in, néhány egyházi és zeneműboltban.

Fordította: Ferenczy Erzsébet

*

Ezt a nyilatkozatot a Végrehajtó Bizottság megküldte a Leuenbergi 
Konkordiához csatlakozott egyházak vezetőségének azzal a kéréssel, 
hogy 1994 elejéig küldjék el állásfoglalásukat a nyilatkozattal kapcsolat
ban.
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Az ökumenikus úrvacsora és a baptisták

Mint ismeretes, mi magyarorszá
gi baptisták alkotó tagjai vagyunk 
mindenütt az ökumemkus szerve
zésben sorrakerülő istentiszteletek
nek, egyetemes imaheteknek. Ám  
az is tudott, hogy az ökumenikus 
alkalmak keretében meghirdetett 
úrvacsorái közösségben az egyik 
baptista gyülekezet nem vesz részt, 
a másik igen, sőt az is előfordult 
már, hogy egy ideig bekapcsolód
tak a közös urvacsorázásba, aztán 
egyszer csak -  talán éppen egy lel
kipásztor-váltáskor -  visszavonul
tak tőle. Ezen a magatartáson -  
megfelelő magyarázat níján -  meg
ütközhetnek az ökum ené többi 
résztvevői.

Az ökumenikus úrvacsorában 
való baptista részvétel nem a pilla
natnyi felbuzdulástól, vagy az el
zárkózó kedvtől függ, hanem attól, 
hogy egy-egy autonóm baptista gyüle
kezet (vagy lelkipásztor) mit vall a ke
reszt ség (a bemerítés) és az úrvacsora 
kapcsolatáról

Abban a kérdésben, hogy kit le
het megkeresztelni és hogyan -  
mivel ez középponti kérdés -  a 
baptisták egységes gyakorlatot kö
vetnek. Azt viszont, hogy ki úrva
csorázhat, a gyülekezet maga dön
ti el a baptista világban létező vá
laszok valamelyikét előnyben ré
szesítve.

A  nagyvilág baptistáinak egy ré
sze a zárt úrvacsorái közösség 
(kommunió) híve. E nézet rögzült 
az 1967-ben elfogadott magyar 
Baptista Hitvallás 11. cikHelyének
2. bekezdésében is: „A z Ú r Jézus 
halálának em lékjegyeiben, a ke
nyérben és a borban azok része
sülhetnek, akik újjászülettek, hitval
lásuk alapján bemerítkeztek, Isten
nel és emberrel rendezett közös
ségben élnek”. E követelményeket 
hirdetjük meg -  így a bemerítés 
meglétének feltételét - ,  amikor a 
saját istentiszteleti kereteink között 
rendezzük meg -  általában havon
ként -  az úrvacsorát.

T öbb, fő leg nyugati baptista 
gyülekezetben -  elsősorban C. H. 
Spurgeon hatására -  elterjedt a 
nyílt úrvacsorai közösség (kommu- 
níó) gyakorlata is. Eszerint minden
ki részesedhet az úrvacsorából, aki 
meg van keresztelve, akármilyen 
korban és akármilyen módon tör
tént is ez.

A  zárt kom m uniót valló és 
gyakorló hazai baptistáknak tehát 
minden esetben, amikor más fele- 
kezetbeliekkel együtt kell(ene) úr
vacsorázniuk, át kell(ene) térniük 
a nyílt kommunióra, amit egyéb
ként éppen a gyülekezetről vallott 
szigorú felfogásuk miatt, tudatos 
megfontolással elvetettek, azaz a 
közös úrvacsorázás idejére félre

kellíene) tenniük egy lényeges né
zetüket. D e megteszik-e?

Van olyan baptista gyülekezet, 
amelyik azt vallja, hogy a zárt 
kom m unió elvét semmi körül
mények között nem függesztheti 
fel, még akkor sem, ha egyébként 
lelkes és tevékeny résztvevője min
den egyébben az ökumenikus kö
zösségnek.

Néhány baptista gyülekezet 
azonban úgy véli, hogy más elbírá
lás alá esik az az úrvacsorái isten- 
tisztelet, amelyet saját kizárólagos 
hatáskörében hirdet meg, mint az, 
amely felekezetközi szervezésben 
jön létre. A z előzőért felelőssége 
közvetlen, a másikért csak közve
tett. E megfontolással vállalják a 
közös úrvacsorázást.

Mások úgy vélekednek, hogy ha 
vállalja a gyülekezet a diakóniai, az 
ige- és az imaközösséget, esetleg 
még a közös evangélizációt is más 
felekezetek nem hitvalló bemerítés
sel megkeresztelt hívőivel, akkor 
következetlenség lenne megtorpan
ni éppen a közös úrvacsoránál.

A  német baptisták nagy teoló
gusa, Hans Luckey az ötvenes 
években az ökumenikus együtt- 
munkálkodás problémáival birkózó 
zárt kommuniót valló hittestvérei
nek egy életből vett példával akart 
segítem a döntéshozatalban. Esze
rint, egy-egy étkezéskor a megterí
tett asztalt általában a háznéphez 
tartozók veszik körül a családtag

jogán, ám egy-egv különleges al
kalommal a család barátai, ismerő

sei is részesei lehetnek az asztalkö
zösségnek a vendégjog alapján. 
Luckey szerint az ökumenikus úr
vacsorán az alkalmi gyülekezet 
minden tagja a vendégjog analógi
ájára részesül a szent jegyekbő l

A  baptista gyülekezetek néme
lyikében egészen napjainkig él az 
a gyakorlat, hogy az úrvacsorában 
való részesedés jogát megadják egy 
tagnak, vagy -  fegyelmi okból -  
megvonják tőle. A  Pál apostol ál
tal írt felszólítás alapján -  „vizs
gálja meg azért az ember önmagát, 
és úgy egyék abból a kenyérből és 
úgy ígvék abból a pohárból” (lKor 
l l j  28) -  egyre inkább teljed az a 
nézet, amely az úrvacsorázni készü
lő egyén felelős önvizsgálatát hang
súlyozza az úrvacsora! részvétel el
sődleges feltételeként és a „rende
ző” gyülekezet felelősségét emel
lett elhanyagolhatónak tartja. Ez a 
szem lélet is segítheti az 
ökumenikus úrvacsorázás elfogadá
sát, a hangsúlyt az úrvacsorát ki
szolgáltatókról a résztvevőkre áthe
lyezve.

A  baptisták azt vallják, „min
den, ami nem hitből (meggyőző
désből) származik, az bűn” (Róm  
14, 23). Ezért arra törekszenek, 
hogy mindent alaposan megvizsgál
janak, mielőtt döntenek felőle. Fo
kozottan átérzik ezt akkor, amikor 
nem egy-egy alkalmi kérdésről, ha
nem magatartásukat hosszú időre 
meghatározó döntésről van szó, 
mint pl. arról, hogyan viszonyújá
nak a közös úrvacsorázáshoz. Míég 
ha ez az aggályoskodónak tűnő vi
selkedés olykor gondot is okoz az 
ökumenében résztvevő többi társa
iknak, mégis megértést kérünk tő
lük. Mert talán éppen így, ezzel a 
megalapozott döntésekre törekvő 
beállítottságunkkal lehetünk kicsiny 
létszámunk ellenére is meghatáro
zó és megbízható tényezők a ma
gyar ökumenében.

Győri Kornél baptista teol. tanár

KARIZMATIKUS KÁOSZ
M egrendelhető300,-Ft-os egységáron.

Cím: Baptista Kiadó 
1062 Budapest, Aradi u. 48.

Tíz példány feletti megrendelés esetén 
10% árkedvezményt adunk.

TISZTELETTEL:
B A P T IS T A  K I ADÓ
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Lelkész-szemmel

A müncheni egyházi napok 
(Kirchentag -1993) teológus szemmel

A  25. egyházi napok rendezvény élményével gaz
dagodtak, akik résztvettek a müncheni Kirchentag- 
on. Ez volt az egyesített Németországban az első pro
testáns nagy egyházi demonstráció. A  berlini fal fe
lépítése előtt (19611 is Bajorország fővárosában vol
tait a német evangélikusok együtt (1959). A  fő téma: 
fogadjátok be egymást, amint Krisztus is befogadott 
titeket (Róm 15) már évekkel ezelőtt kiválasztott volt. 
Időszerűségét prófétai érzékkel sejtették. A  nagy ren
dezvény előtt alig pár nappal rázta meg Európát a 
török házak németfoldi felgyújtása, halálos áldozatok
kal. Egymás el nem fogadásának keserű következmé
nye a boszniai háború is...

A krisztocentrikus téma végigkísérte főmotívum
ként az öt nap valamennyi rendezvényét. Találó és 
sikeres volt, ha világi kifejezésekei akarjuk jellemezni 
a teológiai mondanivaló fogadtatását. Rámutatott 
Krisztus személyének fontosságára, aki elfogad mind
nyájunkat úgy, amint vagyunk, hogy aztán mássá, új 
emberré formáljon. Rámutatott a másik elfogadása 
nélküli élet lehetetlenségére, mert végső konzekven
ciájában magába görnyedt, énességébe belepusztuló, 
saját vélt vagy jogos igazságába belekövesedett em
berekké válunk, na nem tudjuk a másik másságát 
(gondolatait, tulajdonságait, származását vagy vallá
sát) elfogadni, s tolerálni.

Egyszerűen a földi élet több barátságosságot és ba
rátot, békességet és békét akarót, igazságosságot és 
igazságosságért küzdőt igényel. Csak így szorul hát
térbe a gyűlölet és a bosszú, a türelmetlenség és a 
rosszindulat. Lehet ezt humanitárius alapon is szolgál
ni, de mennyivel inkább Krisztussal.

Érdemes szólni az egyházi napok ökumenikus ka
rakteréről. Bajor földön a 11 millió lakos közül 2,7 
millió evangélikus. A  fővárosban 61% római katoli
kus, 19% evangélikus. A z evangélikusok tehát kisebb
ségben élnek, mégha ez  a kisebbség jelentős is. 
„Együtt útközben” mottót viselte az Úrnapi esemény- 
sorozat. Friedrich Wetter müncheni bíboros köszön
tötte az egyházi napok résztvevőit a főtéri Mária szo
bor szomszédságában. Játékos szófordulattal evangé
likus egyetem es ünnepnapoknak (Evangeliscner 
Katói; ken tag) nevezte az ötnapos rendezvénysoroza
tot. Űrnapján először külön-külön ünnepelte mind az 
evangélikus, mind a katolikus, mind az ókatolikus gyü
lekezet az úrvacsorát, majd elindult a sokaság körme
netben a közös találkozó helyére, hogy újra együtt 
hallgassák Isten igéjét a városháza előtti főtéren. Köz
ben lila, sárga és fehér szalagok egybekötése szimbo
likusan is kifejezte az összetartozást egy nagy szalag
sátor képződésével.

Johann Hanselmann bajor evang. püspök így jelle
mezte az eseményt: „Ez a nap mindkét felekezet hí
vei közt és a vendégek soraiban (ókatolikus, angli

kán, metodista) kötetlen örömöt váltott ki; elsőrangú 
egybáztörténeti esemény volt ténylegesen.” Amikor 
a különböző körmenetek résztvevői összetalálkoztak, 
vezetői testvéri csókkal s örömmel üdvözölték egy
mást az összetartozás és megbékélés jegyében.

Együtt útközben... Legalább mi tudnánk ezt az egy
séget hitelesebben, mélyebb spiritualitással megélni.

Nem maradt el a progresszív kritika sem az egy
házi napokon. Paul Oestreich anglikán dómprépost 
(Coventry) a római katolikus Szent Ludwig templom
ban így szólt: „Az eucharistiát, az úrvacsorát drótsö
vénnyel körbezártuk és egymást a keresztyének kö
zött is kizártuk. A  teológusok a szeretet lakomáját 
(Mahlzeit dér Liebe) halálra definiálták. Képesek va
gyunk rehabilitálni az úrvacsorát az egész emberiség
gel és az egymással való egység jeleként?” -  Sajátos 
úrvacsora-értelmezés, amely mögött érezhető a szét
töredezettség fájdalma és az egyházértelmezés sérel
me. A z úrvacsora mégis sokkal több, mint az egység 
szimbóluma, Krisztus jelenléte és velünk való közös
ségvállalása. A z egymással való egység-közösség csak 
ezért lehetséges.

Az a különös „bátorság”, amellyel néhány protes
táns és katolikus lelkész közösen osztott úrvacsorát, 
inkább a rend és a teológiai tisztesség figyelmen kívül 
hagyásának tekinthető mindkét egyházban.

Az egyházi napok látogatói közül 60% harminc 
éven aluli, az összrésztvevők közül 150 ezer. A  hallott 
gitárénekek száguldó dallamai, a zene decibel-hang
ereje is ezt igazolta. A  kérdés mégis így hangzik: mi 
az a sajátos vonzerő, ami idehozott ennyi fiatalt? A

fyülekezetekből jöttek, de otthon az istentisztelete- 
en nem vesznek részt ilyen arányban.

Többen Kichentag-Frömmigkeit-ről, sajátos egyhá
zi napok kegyességéről szólnak. Ez eleven, olykor me
rész, nem unalmas, nem ismétlődően szürke. Kérdé
seket vet föl, s nem ad mindent tudó bölcsességgel 
választ, inkább gondolkodtat. A  fiatalok nagyarányú 
jelenléte jelzés arról, hogy értékeket keresnek, ame
lyek nem valutában fejezhetők ki. A z élet és a dol-

fok értelmét keresik, amelyek túlmutatnak önmagu- 
on és önmagunkon. Elrejtettséget és otthont keres

nek, amely Istennel valósul meg. S az egyház -  min
den ellentmondásával -  egyetlen őrzője és továbba- 
dója e sajátos értékvilágnak, az evangéliumnak. N e
künk is szól: portékánk nem elavuló, fénye nem szür
kül, értéke nem devalválódik, mert aranyfedezete az 
Örökkévaló.

A müncheni Kirchentag alapcélkitűzése missziói 
motiváltságú. Elérni az evangéliummal a fiatalokat és 
a felnőtteket, akik távolabb sodródtak az egyházaktól, 
vagy csak a peremén helyezkednek el. Lehet néhány 
részletét magyar szemmel kritikával illetni, de szán
dékát csak pozitiven lehet értékelni. Bizonyos, hogy
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az olimpiai stadionbeli istentisztelet a résztvevők szá
mára feledhetetlen marad, de azok is részesültek a 
keresztyén élet derűjéből és éltető öröméből, akik 120 
ezer ember énekét, imádságát a televízió képernyő
jén keresztül láthatták. A megélt ünnep és a hallga

tott evangélium hétezer fúvós szolgálatával megjele
mtette a keresztyén üzenet erejét. Krisztus be/euoga- 
dott titeket, fogadjátok be/el egymást. Legközelebb 
Lipcsében.

Szelük Imre

PINTÉR KÁROLY:

Felelősség az ébredésért
Missziói Bizottságunk Sztojanovics András vezetésével 

június 15-én tartotta legutóbbi ülését A Bizottság megbí
zásából szeretném tájékoztatni lelkipásztor testvéreimet ter
veinkről.

Mielőtt ezt tenném, engedtessék meg nekem, hogy né
hány gondolatot újak belmissziónk helyzetéről. Abban bi
zonyos vagyok, hogy nem ért velem mindenki egyet, de 
belső kényszer feszít, hogy leíriam azokat. Az úás terje
delme korlátozott, csak jelzéseket írhatok.

A misszióról időnként beszélünk, elszigetelt körökben 
vannak nagyszerű próbálkozások és kezdeményezések is, 
de lelkészi karunk gondolkodását nem hatja át az ébredé
sért való felelősség. Egyházunkban a közömbösség megdöb
bentő. -  Pedig ébredés nélkül nincs megújulás. Az embe
rek megtérése, hitre juttatása -  nem téma. Az evan- 
gélizáció, az ébresztés -  érdektelenséggel fogadott. Tudom, 
minden szolgálatnak a hitet ébresztőnek és megújítónak 
kell lennie. De azt is tudom, hogy ez az érvelés sokaknál 
nem más, mint kibúvó.

Idősb Gáncs Aladár  kezdeményezésére 1931-ben meg
alakult egyházunkban a Baráti Mozgalom azokból a lel
készekből és élő hitű világiakból, akiknek Isten egyhá
zunknak az ébredését szívére helyezte. Hét évet kellett 
imádkozva várniuk és csendben munkálkodniuk, míg egy
házunk hivatalos Munkaprogramjába, 1938-ban bekerült 
az evangélizáció szolgálata is. Amint azt a Lelkipásztor
ban már olvashattuk, a negyvenes évektől egyházunk ve
zetőségének súlyponti kérdésévé lett az ébresztő, belmisszi- 
ói munka. Két püspök, Túróczy Zoltán, majd Szabó József 
állt az evangélizációs szolgálat élére. Ez az áttörés még 
várat magára. Talán ismét hét évet kell várnunk, míg fel
ébredünk és felismerjük nélkülözhetetlen voltát? Ezt nem 
hiszem. Gazdag tapasztalat áll mögöttünk. Tudom, az éb
redésnek vitathatatlanul voltak hibái, tévedései, túlzásai.

Az is igaz, hogy az elmúlt kritikus évtizedekben meg
tapasztalhattuk a tradíciómegőrző, megtartó erejét. Meg
tanultuk becsülni atyáink örökét. Ezt elsősorban vidéki 
yülekezeteinkben éínettük át. -  Azt sem lehet vitatni, 
ogy világi vezetőink zöme, a szolgáló, hűséges felügye

lők, gondnokok, presbiterek jelentős hányada az „ébre
désből” jött. Ezek a megtért, élő hitre jutott „laikusok” 
voltak a gyülekezeti élet mozgatói és megöregedve ugyan, 
még ma is azok.

Az ébredés Isten műve, de ez a mai tétlen tuijyaság és 
közömbösség a mi bűnünk és nyomorúságunk. Öröm az, 
hogy gyülekezeteink ocsúdnak, templomokat renoválnak, 
újakat építenek, iskolákat létesítenek. A gyülekezetek gém- 
beredett aléltságukból mozdulnak. Ez nagyszerű, de nem 
szabad, hogy megtévesszen és megnyugtasson minket. Nem 
biztos, hogy e mögött a mozdulás mögött hasonló inten
zitású lelki megújulás is van.

Református testvéreink -  a Liebenzelli misszió segítsé
gével -  megjelentették az evangélikus Spener: PIA 
DESIDERIA-ját. Amennyire örülök annak, hogy ez az 
ébredés története szempontjából is jeles könyvecske meg
jelent -  annyira jellemzőnek találom azt a tényt, hogy 
ennek a könyvnek a megjelentetése nekünk még csak 
eszünkbe sem jutott... Ebben a könyvében úja Spener: 
„Az egyház javulását illetően a legtöbbet a prédikátorok
nak kell tennie, ezért az ő hiányai nagy károkat okoznak, 
így hát az a legfontosabb, hogy olyan lelkészeink legye
nek, akik maguk a legelőre haladottabb igazi keresztyé
nek...” A felelősség ma is rajtunk van. Isten az emberek 
„vérét” elsősorban rajtunk kéri számon. (Ezékiel 33.)

Az ébredésnek nincs önálló teológiája. A klasszikus pi- 
etizmus az ortodoxiára, a negyvenes évek ébredése az új- 
reformátori teológiára épült. -  My erősen bíráljuk a fun
damentalista bibliai szemléletet. Én nem hiszem, hogy a 
merev fundamentalizmus volna a meghatározó egyhá
zunkban. Sokkal inkább jellemzi lelkészeinket az erős kri
tikai alapállás. -  A  májusi lelkészkonferencián elgondol

kodtatott fiatal lelkészeink megnyilatkozása. Szolgálatuk
ban, konfrontálódva az emberekkel -  bizonytalannak ér
zik magukat. Volt, aki így fogalmazott: a teológia sok „ta
lányával és „lehet”-jével a szolgálatban nem jutunk sok
ra Bizonyára túloznak. Magam a hittel gyakorolt biblia
kritikát szívesen alkalmazom. De én magam is örömmel 
venném, ha az evangélium megértésében sokkal inkább 
reformátorainkra figyelnénk.

Az ébredésnek át kell hatni teológiai gondolkodásun
kat is. Nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt a jelen
séget sem, hogy a gombamódra szaporodó kis közössé
gek, egyházak, szekták vonzák a fiatalokat, és elsősorban 
a fiatalokat. S még azt is hangsúlyozom -  az értelmiségi 
fiatalokat. Ezt a jelenséget csak a vak nem látja. Pedig 
ezeknek a kis csoportoknak a zöme igencsak fundamen
talista alapon áll. Tudom, a legtöbb fiatalt nem a tanítás 
ragadja meg ezekben a csoportokban. Ott élik át a meg
térést, a keresztyén élet oromét és frissességét, az életük 
megújulását és a közösséget. Áporodott légkörű gyüleke
zeteink nem vonzanak, hogyan is tennék azt. Gyülekeze
teinkben mindenki úgy éli meg a „keresztyénséget” ahogy 
akaija. Nyilvánvaló papi bűneink, híveink szentsegtelen éle
te senkit nem zavar. Legfeljebb pletykálkodásra és meg
botránkozásra ad alkalmat. -  Igazán nem kell különösebb 
felismerés ahhoz, hogy a megújító és megszentelő Léle
kért kiáltsunk: veni creator Spiritus!

Ezekután terveinkről: a Missziói Bizottság szeretne egy
házunkban a Baráti Mozgalom örökébe lepni. Szeretné 
összefogni mindazokat, akiknek szívügye a lelki ébredés. 
Az a tervünk, hogy ádvent első hetében, november 29- 
től december 5-ig az országban evangélizációkat tartunk. 
Megkértük az egyházmegyék missziós lelkészeit, hogy

Gyűjtsék össze az igényeket. Örömünkre 20 gyülekezetben 
érnek evangélizációt. (Mezőberény I., Kondoros, Gyoma, 

Medgyesegynáza, Gyón, Galgagyörk, Péteri, Győr és filiái, 
Győrújfalu, Győrújbarát, Ottevény, Sopron és filiái, 
Lebény, Bezi es Enese, Beled, Debrecen, Nyíregyháza, 
Sámsonháza, Pásztó, Bánk, Bér.) Húszán jelezték, hogy 
vállalják az evangélizáció szolgálatát. -  Természetesen ez 
a szám nem lezárt. Éppen ezért jelennek meg ezek a so
rok a szeptemberi Lelkipásztorban, hogy az újabb jelent
kezéseket módunkban legyen figyelembe venpi. Áz 
evangélizáció karizmatikys szolgálat. Ki az, akit az Űr kent 
fel erre a szolgálatra? Úgy gondoljuk, ez a múltban is a 
szolgálatok közben lett nyilvánvalóvá. De nincs mire vár
ni. Reménységgel és hittel el kell kezdeni Krisztus misszi
ói parancsa alapján ezt a munkát. Azt is tudjuk, hogy az 
evangélizáció nem csodaszer. Nem old meg mindent. Az 
ébredést nem szabad idealizálni. Nekünk a divatos utcai 
misszionálás nem a profilunk. Eleink örökébe lépve, gyü
lekezeteink evangélizálása a feladatunk. Alkalmatlan vol
tunkat ismerve, de Benne bízva -  örömmel ajánljuk fel 
szolgálatainkat.

Kéijük azokat a gyülekezeteket, ahol evangélizációt igé
nyelnek, hogy jól szervezzék meg azt Már most alakítsanak 
imaljözösségeket, akik Isten előtt hordozzák ezt az alkalmat.

Ú gy tervezzük hogy az evangélizációkra szórólapokat 
készíttetünk, ezzel is segítve a hivogatást. A gyülekezete
ink perifériáján élőket is meg kell szólítanunk.

Az evangélizáció áldozattal jár. Időt, erőt, anyagiakat 
köt le. Ez utóbbi azonban ne tartson vissza senkit az 
evangélizáció megszervezésétől. Kéijük lelkésztestvérein
ket, jelezzék ilyen természetű gondjaikat. Megpróbálunk 
ebben is segíteni, ha gyülekezetük ezt nem tudná megoldani.

Nem kívánjuk, hogy mindenki egyetértsen velünk és 
lelkesedéssel fogadja terveinket. -  Az elmúlt ébredésnek 
és evangélizációs szolgálatnak nagyszerű munkásai voltak, 
teológiailag is magasan képzettek. Szeretnénk, hogy akik 
ma az ébredés ügye mellé felzárkóznak, hasonlóan az előt
tünk járókhoz, súlyt képveiselnének egyházunkban szelle
mi, lelki és erkölcsi téren egyaránt.
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Kollár János mint filozófus
Kollár János (Ján Kollár, 1793-1852) a XIX. század

ban Pesten működő szlovák nemzetiségű értelmiség legje
lentősebb képviselői közé tartozik.1 Életműve sokrétű és 
szerteágazó. Bár lelkészi, költői és irodalmi tevékenységé
nek tagadhatatlanul megvan a filozófiai mérete, Kollár, a 
filozófus, háttérbe szorul a lelkészhez, költőhöz és íróhoz 
képest. Mindazonáltal nem érdektelen bemutatni Kollárt 
mint bölcsészt, körvonalazva alapvető ontológiai, 
gnozeológiai és társadalmi-etikai elveit s nézeteit.

Kollár filozófiai nézetei már diákkorában kezdtek ki
formálódni. A  besztercebányai gimnáziumban, majd a po
zsonyi á.h. evangélikus líceumben ismerkedett meg 
Montesquieu, Voltaire, Spinoza, Bayle és más, főleg fran
cia szerzők munkáival. Filozófiai gondolkodásának kiala
kulásában döntő szerepet játszottak jénai tanulmányi évei 
(1817-1819). Azidőben, a XIX. század elején, Jena az egész 
protestáns Németország szellemi és kulturális gócpontjá
nak számított: egyes időszakban itt működött Fichte, 
Schelling, Hegel, Schiller és Goethe. Kollár egy önéletraj
zi munkájában (Pamati z mladsfch rokov zivota -  Emlé
kek életem ifjabb éveiből) megemlíti, hogy szellemi fejlő
désére a jénai tanárok közül Luden, Oken és Fries hatot
tak a legerősebben. Az utóbbiról például így emlékezett 
meg: „Fries egyengette és egyeztette filozófiai nézeteimet, 
amelyek hosszú ideig ingadoztak az okeni materializmus 
és a fichtei idealizmus között. Fő célja volt a szellem szép
sége által egyesíteni a vallást, az erkölcsöt és művészetet, 
írásai nem betolakodóan, de mélyen hatottak minden lé
lekre.”2 A német bölcsészet visszatükröződése Kollár szel
lemi működésében nem volt -  véleményünk szerint -  
egyoldalú és mechanisztikus. A német filozófiát nem is 
tekintette homogén egésznek. Megkülönböztette benne a 
spekulatív és gyakorlati, vallási és világi irányt, ami össz
hangban állt az akkori filozófia diferenciálódásával. Herdert 
és Friest magasabbra értékelte Fiehténél és Hegelnél. Gon
dolkodása akkor is a német bölcsészet hatáskörében ma
radt, ha egyes koncepciókkal szemben bíráló álláspontra 
helyezkedett. Kollár ontológiai, gnozeológiai és társadal
mi-politikai nézeteiben is látható a német bölcsészet be
folyása.

A szellemi és fizikai világ ontológiai lényegét Kollár 
szerint a mindenütt jelenlévő Szellem-Isten alkotja, aki al
kotó erőként működik minden teremtményében. Ő van 
jelen mind a mennyben, mind a földön. „A napok az Ő 
birodalmai, a holdak az Ő királyságai, a csillagok az Ő 
városai és falvai.”3 Az Ő kreativitásának eredménye a ter
mészet is, amelyben minden állandóan új harmónia felé 
irányul.

Kollár gnozeológiai nézeteiben érezhető Herder, Kant, 
Spinoza és Fries befolyása. Herderhez például Kollárt az 
ész analogikus felfogása közelíti, amit a következő össze
hasonlítás is bebizonyíthat: mig Herder jellemzése szerint

az ész „lelkünk megfigyeléseinek és gyakorlatainak összes
sége”4, Kollár szerint „az ész erős bírálatokban és emlé
kezetben gyakorolt gondolkodás”5. Kant gnozedógiájából 
Kollárnál mindenekelőtt a megismerés határairól szóló 
gondolat talált visszhangra. Kant A tiszta ész kritikájánál 
Kollárra nagyobb hatással volt Fries műve, Az új ész kri
tikája, főleg az érzékelés kognitív értékének hangsúlyozá
sa Ennek ellenére Kollár gnozeológiai nézeteiben a raci
onalizmus elemei túlsúlyban vannak.Meggyőződése szerint 
„az ész felgyújtja a világot, amelyben melegszik a szív”, 
miközben hozzáteszi, hogy „akaratunk is aláveti magát az 
észnek”6. Csak az ész által reflektálhatja az ember mind 
a világot, mind önmagát, csak általa juthat az igazsághoz 
stb.

Bölcsészeti szempontból érdekesek Kollárnak az antro
pológiai és etikai problémákról vallott nézetei. Kollár sze
rint az ember az Isten teremtményének csúcsa. Az ésszel 
és szabad akarattal megajándékozott ember „nem szüle
tett sem rossznak, sem erényesnek, sem bűnösnek, csak a 
saját élete folyamán lesz azzá”.7 Az ember tehát fokoza
tosan válik emberré, de ez csak a nevelés, műveltség, mun
ka stb. révén valósul meg.

Az ember tárgykörével szorosan összefügg a szabadság 
kérdése, amelyet Kollár a Chvála rozumnej slobody (Az 
értelmes szabadság dicsérete) című prédikációjában fejte
get. Meghatározása szerint a szabadság „az az állapot, 
amelyben az ember önmagának tartozik, amelyben eszét 
és akaratát követheti”8. Az ember éppen szabadságával 
különbözik minden lélektelen és oktalan lénytől. A sza
badság az emberi méltóság és felelősség előfeltétele. Fi
gyelemreméltó Kollárnál a szabadság értelmezése is: ben
ne látja -  Herder és Hegel történetfilozófiájának befolyá
sa alatt -  az emberiség történelmi fejlődésének egyetemes 
értelmét, illetve célját.

Kollár hű maradt eredeti filozófiai elképzeléseihez és 
gondolataihoz még akkor is, amikor már az új korszak 
szellemi folyamatai nagyrészt túlhaladák őket. A gondola
toknak azonban megvan a saját életük. Ha már egyszer 
létrejöttek, halhatatlanokká válnak és általuk alkotójuk is 
megörökíti magát a történelemben.

*
Szerkesztő megjegyzése: Kollár Jánosról az 1993/7-8. számunkban jelent meg cikk dr. Fabiny 
Tibortól.

JEGYZETEK

1 Kollár majdnem teljes 30 évet töltött Pesten mint evangélikus 
lelkész (1819-1849).
2 Kollár, J.: Pamati z mladsích rokov zivota Bratislava 1950, 187 L
3 Kollár, J.: Kázne a recL II. Buda 1844, 90. L
4 Herder, J. G.: Vyvoj lidskostL Prága 1941, 151. L
5 Kollár, J.: Kázne a reci I. Pest 1831, 40. 1.
6 Kollár, J.: Kázne a reci IL Buda 1844, 41. L
7 Ugyanott, I., 344. 1.
8 Ugyanott, II., 198. L
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KÓNYA PÉTER 
Eperjes

Az eperjesi kollégium  
újjászületése és második fénykora

A mai társadalmi helyzetet több tekintetben a kétszáz 
évvel ezelőtti Magyarországhoz hasonlíthatjuk. Éppen 
akkor II. József reformjai temették el a társadalmi és a 
szellemi diktatúra államelveit (kemény abszolutizmus és a 
katolizáció) és az ország több mint egy évszázad múltán 
lassan, megkezdhette a modem európai államhoz vezető 
utat. És úgy, mint a jelenkorban, akkor is hosszú elnyomás 
után ébredeztek a protestáns iskolák, hogy a következő 
békés időben tovább haladjanak az általános fejlődés és 
virágzás felé.

A 19. század első fele (1804-1848) az Eperjesi á. h. 
evangélikus Kollégium, a legnevezetesebb felső
magyarországi evangélikus iskola történetének igazi fény
kora volt. E fejlődés feltételei már az előző évtizedekben 
kialakultak. A  jezsuita rend (amely több mint száz év 
folyamán birtokolta a kollégiumi épületet) felszámolása 
után, II. József türelmi rendeletének és a császár baráti 
kapcsolatainak az eperjesi luteránusokkal köszönhetően, 
éppen kétszáztíz évvel előtt, 1783-ban a Kollégium épületét 
az eredeti tulajdonosainak sikerült visszaszerezni. Egyúttal 
az oktatási fejlődésnek új lehetőségei is nyíltak meg, 
miután a katokzáció-kori, úgynevezett felső tudományokat 
tiltó rendeletek is megszűntek. A Kollégium történetének 
további határköve a Tiszai á. h. evangélikus egyházkerület 
1804. évi közgyűlése lett, amely az egyházkerületi 
Kollégiummá (Collegium districtuahs) való átalakításáról 
döntött.

A következő évtizedekben több változáson ment át, 
minek folytán átalakult közönséges városi iskolából fontos 
felső iskolává, és tovább haladott az egyetemi status felé 
(sajnos, a kedvezőtlen feltételek a magyar szabadságharc 
leverése után nem tették azt lehetővé).

Ez főleg a negyvenes években ment végbe, amikor már 
az elemi osztályok és leányiskola különváltak. A főiskolai 
jelleget elsősorban a teológiai és a jogi tanfolyam adta 
neki. Másrészt a diákok teljes teológiai képzést csak a 
külföldi, rendszerint németországi egyetemeken szerez
hettek. A jogi oktatás eredetét 1810-ben kell keresnünk, 
amikor keletkezett az alapítvány a jogi tanszék meg
alapítására1 Öt évvel később egy eperjesi ügyvéd, Thomka 
István ingyen kezdte meg a jogtudományi előadásokat. 
Sajnos, több nehézség miatt ez az oktatás már 1817-ben 
megszűnt és a szünet 1822-ig tartott. Azóta létezett már 
a rendes kétéves jogi tanfolyam, amelyet dr. Csupka 
András, kiváló jogász vezetett. Ezekből a felső osztályokból 
később, a hatvanas években kialakult a teológiai és a jogi 
akadémia. Az Eperjesi Kollégium magas színvonaláról az 
evangélikus középiskolák 1816. évi országos osztályozása 
is tanúskodik, amelyben közvetlenül a Pozsonyi lyceum 
mögé, az első osztály második helyére sorozták be.2

Az iskola fejlődése az új tantárgyak bevezetésében is 
megmutatkozott. A  hagyományos elemi tárgyakhoz, 
továbbá a teológiához, történelemhez, bölcsészeihez, latin 
és görög nyelvhez a harmincas években a természettan, 
magyar nyelv és irodaom, rajz, héber nyelv és torna 
csatlakozott.3 Természetesen, egyúttal nőtt a tanárok száma 
és képesítése. A tanári kar már 1840/41-ik évben az eredeti 
öt tagból kétszeresére nőtt és 1847/48-ik iskolai évben a 
tizenkettőt érte el. A  különböző magyarországi vár
megyékből származó tanárok felső képesítést többnyire 
külföldi egyetemeken (Wittenberg, Jéna, Bécs, Párizs, 
Halle, Boroszló, Drezda, Göttingen) szereztek. Figyelemre 
méltó volt nemcsak a szaktudásuk, de a nyelvi képességeik 
is: mindenki legalább három nyelven beszélt és írt.4

E tények ellenére a kollégiumi tanárok nagyon szerény 
körülmények között éltek. Minderről nemcsak a kerületi 
és egyetemes gyűléseken vagy a kanonoki vizitációk 
alkalmából felhozott számos panasz és fizetésemelési kérés, 
hanem az új tanárok felfogadásával és megtartásával 
kapcsolatban felmerült számos probléma is tanúskodik. Így 
például Munyay Antal Lajos szepesolaszi lelkész eredetileg

az alacsony fizetés miatt nem volt hajlandó a teológiai 
tanszéket és a rektori hivatalt elfogadni és Benczúr József 
többéves sikeres működése után távozott a Kollégiumból 
és könyvkereskedést alapított. 1828-ban Mayer András 
rektor, Greguss Mihály tanár és Hellner Samu ügyvéd 
úgynevezett „Cherogerontieon”-t alapítottak, „az elaggott 
coílegiumi tanárok, evangélikus lelkészek, tanítók és azok 
özvegyeinek és árváinak felsegélésére.”

Általában, az egész itt tárgyalt korszak folyamán a 
Kollégiumnak állandóan küzdenie kellett a pénzügyi 
nehézségekkel. A  különféle alapítványok, hagyatékok, 
adakozások általi támogatás ez időben a szó szoros 
értelmében az intézmény létkérdése volt. Különben a 
sárosi és a zempléni evangélikus nemesség soraiból több 
olyan bőkezű mecénás nőtt ki, aki a Kollégiumnak 
nemegyszer több ezer forintnyi összegeket, sőt ingatlanokat 
és mezőket is ajándékozott vagy hagyományozott. Ezen 
családok közül leginkább Lucskai és Kükemezei Bánó, 
Dessewffy, Szirmay, Pulszky, Péchy és Keczer tűntek ki.5 
Az 1804-1848 években összesen ötvennyolc kisebb ala
pítvány keletkezett, amelyek kamataiból fedezték az 
alumneum, gymnázium és az ösztöndíjak költségeit.6 Más 
jótevők közül említésre méltó legalább Nicolai Samu 
szuperintendens, aki végrendeletében 4000 Ft-ot hagyott a 
Kollégiumra, Szontagh Samu szperintendens, aki úgy
szintén 2500 Ft-ot hagyományozott, vagy Roskoványi 
István, végrendeletében összesen 6000 Ft-ot hagyott a 
Kollégiumra (ösztöndíjakra, az iskola működésére és a 
magyar történelem és jog tanár fizetésére).7 Mivelhogy a 
bank a kamatokat szabálytalanul és rosszul fizette és a 
növekedő inflációban a papírpénz gyakran veszítette 
értékét, a Kollégium anyagi helyzete nemegyszer olyan 
volt, hogy egyházi gyűlések közadakozásokat szerveztek a 
javára A kollégiumi jövedelmeket az alapítványi kamatok, 
a felszámolt alapok, az ajándékok és az egyházkerületi 
segély alkották. A legnagyobb kiadásai közé a fizetések, 
épületjavítási költségek, meg a kölcsönök és segélyek 
fizetése tartozott.8

A pénzhiány nem volt azonban a Kollégium nehéz
ségeinek egyetlen forrása. Még ebben a korban több 
problémát a császári hatóságok okoztak. A század elején 
(a napóleoni háborúk alatt) a hadsereg az épület egy részét 
elfoglalta és néhány évig tiszti kaszinóként és lakásokként 
használta. Azonkívül két évtized alatt volt a földszinten a 
kincstári lisztes hordók raktára. A hatóságok olyan ren
deletekkel is igyekeztek a Kollégium befolyását korlátozni, 
mint például a németországi egyetemeken az ifjúság 
továbbtanulásának eltiltása, vagy az iskolaév kezdetének 
elhalasztása szeptemberről novemberre.9

A Kollégium igazgatása két szinten működött. Az 
anyagi kérdésekkel, a gazdálkodással, a pénzügyekkel és 
az iskola fejlődésével a pártfogóság foglalkozott, két városi 
és két vidéki felügyelővel az élén. A legjelentékenyebb 
felügyelők egyike Pulszky Ferenc, a későbbi híres régész 
volt. A pártfogóság tagjai közül választotta a kollégiumi 
kurátort, az épületek gondnokát, az orvost és az építészt. 
Ezek a tisztségek, ugyanúgy mint a felügyelői hivatalok, 
tiszteletbeliek, azaz fizetetlenek voltak. Az oktatást a 
rektor igazgatta. A rektori hivatal eredetileg életreszóló 
volt és rendszerint a teológiai tanár töltötte be (1804-től 
dr. Mayer András és Greguss Mihály). 1833-ban, Greguss 
Mihálynak a Pozsonyi lyceumba való távozása után a 
pártfogóság megszüntette a „perpetus rectoratus”-t és úgy 
döntött, hogy három évenként fog új rektort választani. A 
következő években háromszor erősítette ebben a 
tisztségben az új teológiai tanárt, Munyay Antal Lajost, 
1842-ig, amikor úgynevezett „ambulatorius rectoratus”-t 
vezetett be. Azóta az igazgatók évente változtak (1848-ig 
Munyay A. L. meg Vandrák András).

A társadalomban, a Kollégium struktúrájában és az 
oktatás folyamatában történt változások visszatükröződtek
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a diákok számában és összetételében. Amíg az 1807/1808- 
ik iskolaévben 73 tanulót vettek fel és ezek közül 33 Sáros 
vármegyéből származott, az 1830/31-ikben ez az arány 120/ 
31-re változott. Tíz év múlva 130 új diák közül már csak 
15 volt hazai (sárosvármegyei) és az utolsó rendes iskola
évben (1847/48) a 139-ből csak 37.10 Nagyobb számban 
tanultak Eperjesen nemcsak a szepesi, abaúji, zempléni, 
gömöri, borsodi, vagy szabolcsi fiúkv de sokan mások, a 
távollévő vármegyékből származtak: Árva, Zólyom, Heves, 
Bihar, Békés, Bács, Pest, Bereg, Ung és Hont várme
gyéből. Sőt a torontáli, temesi vagy aradi tanulókat sem 
tekinthetjük kivételnek és minden évfolyamban néhány 
külföldi is akadt.11 Az ifjúság vallási összetételében is 
fokozatosan nagy változások következtek be. Az 1807/ 
1808-ik iskolaévben a beiratkozottak között még csak 69 
á. h. evangélikust és 19 reformátust találunk, 1830/31-ik 
évben a 94 á. h. evangélikus mellett már 19 reformátust 
és 7 görögkeletit vettek fel. Tíz év múlva tovább változik 
ez a helyzet, mivelhogy a 90 á. h. evangélikus, 31 
református és 9 görögkeletin kívül már egy zsidó is 
beiratkozott és az 1847/48-ik évben nemcsak 92 á. h. 
evangélikust, 26 reformátust és 5 görögkeletit, de 6 római 
katolikust és 9 zsidót is felvettek.12

Ezekből az adatokból nyilvánvaló, hogy már a negy
venes évek folyamán a Kollégium liberális, többvallású 
iskolává alakult, amilyennek az első világháború előtti 
korszakból ismerjük. Ezzel kapcsolatban növekedett a 
diákok összes száma is, mégpedig alig 250-ből (19. század 
második évtizedében) átlagosan 400-ra a negyvenes évek 
elején. Ezek a tények talán legjobban tanúskodnak a 
Kollégium rendkívül magas színvonaláról. Ennélfogva nem 
véletlen, hogy diákjai között több híres fró, költő, politikus 
vagy tudós nőtt fel. Közülük említésre méltók legalább: 
Kossuth Lajos, Pulszky Ferenc politikus és régész, a 
Nemzeti Múzeum igazgatója, Dessewffy Arisztid tábornok, 
aradi vértanú, Irányi Dániel, politikus a „márciusi ifjak” 
egyik vezetője, Kerényi Frigyes, Sárossy Gyula, Lisznyai 
Kálmán, Vachott Imre, Vachott Sándor költők, Záborszky 
Jónás szlovák drámaíró, Haán Lajos történész, Hunfalvy 
János néprajzos vagy Greguss Ágost író és esztétikus.13

Magán az iskolai intézeten kívül használhattak a diákok 
(és a tanárok) némely más, a Kollégiumhoz tartozó intéz
ményt és felszerelést. Szállást és ellátást a diákoknak (főleg 
a szegényebbeknek) az alumneum nyújtott. Az alum- 
neumot, amely már a 17. században keletkezett, 1767-ben 
újra rendezték be egy Dessewffy Tamástól kapott árokutcai 
házban.14 A gazdagabb tanulók akkor „kosztos” ellátásban 
részesültek, a kollégiumi tanároknál, vagy más polgároknál 
laktak A negyvenes években Benczúr József építtette a 
külvárosi iskola helyén az első tornatermet Ebből a korból 
származnak a későbbi iskolai múzeum alapjai is. 1845-ben 
Lucskai Bánó Gábor hagyományozta a Kollégiumnak az 
ásvány- és növénygyűjteményét, amelyet a következő 
években a kiváló természettudós Hazslinszky Frigyes 
felvirágoztatott. Egy évvel később keletkezett a híres 
éremgyűjtemény.15

Kétségtelenül, ilyen intézmények közül a legértéke
sebbek a könyvtárak voltak. Az eredeti kolégiumi könyvtár 
a múlt század elején kb. 3000 kötetből állt, amelyek 
állandóan az ajándékokból és a végrendeletekből sza
porodtak. Óriási jelentőségű volt (és máig is bibliográfiai 
ritkaságot képvisel) Szirmay János (vidéki felügyelő) 
ajándéka: 15 000 könyvből álló könyvtár. 1833 márciusban 
ajándékozta a Kollégiumnak, egy 4000 Ft-nyi alapítvánnyal 
együtt a könyvtári felügyelő fizetésére és az új könyvek 
vásárlására16. Az említetteken kívül még a diáktársaságok 
is saját könyvtáraikkal rendelkeztek. 1828-ban keletkezett 
a Magyar Társaság könyvtára és 1832-ben a Szlovák 
homiletikai társaságé.

Befejezés előtt ki kell térnünk a kor két hatalmas 
társadalmi folyamatára, amely az egész társadalmi életet, 
s úgy, természetesen az Eperjesi Kollégiumot is befo
lyásolta. A reformmozgalomra és a nacionalizmus fel
ébredésére gondolok. A reformkor szelleme a harmincas 
évek óta egyre jelentősebben hatott a Kollégium életére. 
Elsősorban a magyar patriotizmus, a magyar nemzeti 
öntudat és a hazai történelmi hagyományok erősítésében 
jutott kifejezésre. A magyar nemzeti öntudat felébresztése

a Kollégiumban elsősorban Greguss Mihály tanár érdeme, 
aki nagyon gondoskodott a magyar nyelv ápolásáról. A 
huszas évek végén segített az ifjúságnak megalapítani a 
Magyar Társaságot, amelyet néhány évig maga is vezetett. 
Az ő segítségével keletkezett a magyar könyvtár és ő volt 
az első, aki egyes tantárgyakat (a magyar történelmet és 
a statisztikát) már 1830-ban magyar nyelven adott elő.17 A 
Kollégiumban a magyar nyelvet már 1806-ban kezdték 
tanítani, 1825-ben pedig a rendes tantárgyak közé sorozták 
és akkor külön magyar nyelvtanárt fogadtak. Több magyar 
nyelvi tanító közül említsük meg legalább Székács Józsefet 
(későbbi szuperintendens), Sárossy Gyulát (akkor még az 
első osztály tanulója, később ismert költő), vagy Benczúr 
Józsefet (alsóbb osztályok tanítója, egy nagyon népszerű 
pedagógiai mű, a „Sárga könyvecske” szerzője). A 
Kollégium hivatalos írásait 1840-től kezdték magyarul 
vezetni és a következő évben már az egész oktatás (a 
teológia kivételével) magyarrá lett, amiről a Magyarországi 
á. h. evangélikus egyház 1841-ik évi egyetemes gyűlése 
döntött.18

Ugyanebben a korban az egész Magyarországon a 
nacionalizmus is kezdett felébredni. A nemzeti élet a 
Kollégiumban akkor elsősorban a diáktársaságokban 
összpontosult. Már a huszas évek folyamán szlovák 
nemzetiségű, tanulók megalapították a „Csehszlovák 
Intézetet” (Ústav ceskoslovensky) és később a „Szlovák 
Társulatot” (Slovensky spolok), amelyek élén maga a 
rektor Munyay Antal Lajos állt. A teológusok 1832-ben 
alapították a „Szlovák homiletikai társaságot” (Homi- 
letická slovenská spolecnost) meg a „Cseh-szlovák 
könyvtárt”.19 Tagjai ugyan az anyanyelv ápolásával, a 
szlovák könyvek olvasásával és saját dolgozataikkal 
foglalkoztak, de programjuk nem volt mentes az akkor 
elterjedt pánszláv és csehszlovák elvektől. A szlovák 
nemzeti törekvések a Kollégiumban a negyvenes években 
lassan gyengültek és majdnem egészen megszűntek.

Az Eperjesi Kollégiumban tanuló német ifjúság 1842- 
ben alapította saját társaságát, a „Deutsche Verein”-t. Ez 
is saját könyvtárral rendelkezett és tagjai (többnyire az 
epeijesi és felvidéki német fiúk) saját költeményeiket és 
irodalmi munkáikat írták, amelyeket a gyűléseken olvastak 
és bíráltak20

Kétségtelenül legjelentősebb volt közülük a Magyar 
Társaság. 1828-ik évi megalakulása összekapcsolódik 
Greguss Mihály tanár nevével és működésével. Ő volt a 
társaság első elnöke, utódai Benczúr József és Vandrák 
András (későbbi nevezetes bölcsész, az MTA tagja) lettek. 
A társaság fő céljaként tűzte ki: „beszédet, mely nem
zetiségünk őrzőangyala, kifejteni, megösmerni, s kimívelni, 
ezáltal lelket gazdagítani és nemesíteni...”21 Arról, hogy 
feladata csupán csak a magyar nyelv és irodalom 
ismertetése és ápolása volt, törvényei is tanúskodnak, 
amelyek szerint „vallásos és politicus tárgyakba méjjeben 
beereszkedni nem czélja a Társaságnak!” Tagjai kétszer 
hetente összeültek, olvasták és bírálták egymás munkáit. 
A legjobbak az Erdemkönyvbe kerültek,22 1837 és 1838 
között, amikor a hatóságok minden diáktársaságot be
tiltottak, két évig mint „magántársaság” működött. A 
Magyar Társaság olyan jelentékeny személyiségeket nevelt 
fel, mint Kerényi Frigyest, Sárossy Gyulát, Lisznyai 
Kálmánt, Haán Lajost, Hunfalvy Jánost, Irányi Dánielt, 
Greguss Ágostot, Rochlitz Gyulát, vagy a Vachott test
véreket. Több mint ötven rendes tagjával (1842-ben 54 r. 
tag) nemcsak sokkal nagyobb volt a német és szlovák 
testvérszervezteknél (a német társaságnak ugyanakkor 12, 
szlováknak még kevesebb tagja volt), de művelődési hatása 
nemegyszer túllépte a Kollégium falait és a város kulturális 
életét is befolyásolta.

Arról, hogy a diáktársaságok elsősorban kulturális és 
önképző szervezetek voltak és az adott időben még nem 
lehet szó nemzetiségi gyűlöletről és konfliktusokról, az is 
tanúskodik, hogy nem egy esetben egy diák több tár
saságban működött (például Haán Lajos nemcsak a ma
gyar, hanem a szlovák homiletikai társaságban működött, 
és Kacziány Ferdinánd német meg a magyar társaság tagja 
volt).23

Befejezésül, minden értékelés és összefoglalás helyett, 
talán legjobban fogják kifejezni a Kollégium jelentőségét
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a legnagyobb tanítványainak egyike, Kossuth Lajos szavai: 
„Én is tanítványainak egyike vagyok; én is részt vettem az 
erkölcsi és a tudományos nevelésben, melyet e tiszte
letreméltó intézet nyújt hazám protestáns ifjúságának. Ezen 
intézet termeiben, tanításának és történetének befolyása 
alatt vert lelkemben gyökeret ragaszkodásom őseimnek 
vallásához, melyet alkalmam volt tanúsítani a legvál
ságosabb körülmények között. Ott virradott fel lelkemben
azon elveknek világossága, melyek vezéreltek viharos 
életemben a hazám és felabarátim kötelességnek ösvényén, 
melyek adtak, s meg vagyok győződve, hogy adni fognak 
halálom óráiáig^mind akaratot, mind elszántságot és erőt 
feláldozni életemet s vagyonomat hazám eltörőlhetetlen 
jogainak megvédésére és a polgári, nemzeti és vallás- 
szabadság szolgálatában.”24
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KÖNYVISMERTETÉS

Augustinus Regulája

-  Az Ágoston által megrajzolt élet
eszmény olyan mértékben tükröződik 
vissza, amilyen mértékben az ember 
a szeretet távlataiban megnyílik Isten
nek és testvéreinek.Az ágostonos szer
zetesi élet így válik ragyogó tanúság
tétellé és a remény üzenetévé. -  hang
súlyozza a könyvi előszó.

Értéséhez emberi, keresztényi 
érettségre van szükség: humán, erköl
csi, hitbeli alapok kellenek, mert ez a 
könyv magasabb követelményeket tá
maszt, forrás értékű eligazítást ád a 
keresztény tanításról, a vallásról, mint 
elsődleges emberi igényről. Eleven, 
plasztikusan megjelenítő információkat 
tartalmaz, s áttételesen arra is utal, mit 
jelenthet, mit hordoz az én szolgála
tom abban az egyházban, melyhez 
tartozom.,

Szent Ágoston (aki a római biro
dalomban, 354. nov. 13-án született a 
mai Algéria földjén: Thagasztéban és 
430. aug. 23-án Hippóban hunyta le 
szemét. A püspökséggel járó terhek 
mellett megírt Í13 művet, levelek szá
zait és ki tudja hány beszédet) rend
kívüli élete során átélt élményeit és 
azokban született életbölcsességét ma
radéktalanul, sűrítve fejezi ki. Szinte 
ösztökél, hogy hasonlóképpen mi is 
fogalmazzuk meg a sorsunktól adódó 
egyedi tanulságainkat. Az új nemze
déket önismeretre ösztönzi, s arra, 
hogy egyháza tanítása szellemében él
jen.

A Szent István Társulat most az 
egyik „nagy törvényhozó,” Szent 
Ágoston Reguláját nyújtja át olvasó- 
inak.Az esztétikai értékeket hordozó 
kötet magát Ágostont beszélteti. 
Életszabályokat ismertet, melyeket a 
szerzeteseknek kell megtartaniuk. Ki

indulópontja a főparancs: Isten és a 
felebarát iránti szeretet. Minden en
nek van alárendelve és ennek teljesí
tésére irányul. Az ágostonos szerzete
si élet célja: Isten kezében legyenek a 
testvérek, szívbéli egységben: egy szív 
és egy lélek.

A szerzetesi életvitelt taglalva, nem 
elsősorban az egyén életszentsége ele
meire, hanem a közösségi istenkere
sés előfeltételeire mutat rá. Az első 
keresztények példáját követve ők is 
mindent a közösbe adtak és a köz ja
vait mindenkinek szükséglete szerint 
osztották szét.

A Regula tartalmazza a másik 
nemmel kapcsolatos viselkedési nor
mákat, s azt is, hogy a hibázót mi
ként kell jobbítani, figyelmeztetni s 
mindebben milyen szerepet tölt be az 
elöljáró. Ágoston tudta jól, minden 
emberi közösségben előfordul hiba, vi
szály vagy sértés. Ezért külön fejeze
tet szentel a bocsánatkérés gyakorla
tának. Tanácsolja a Regula gyakori ol
vasását s megvalósítása ellenőrzését.

A Regula rendkívül tömön az evan
géliumot értelmező és alkalmazó, fi
lozófiai alapozottságú etika. Tovább
gondolásra ösztönöz. Derült jövőbené- 
zés... Hitvallás és kiengesztelődés a 
mai keresztényeknek is. Szent Ágos
ton Regulája -  Szent Benedek Regu
lájával párhuzamosan -  évszázadokra 
meghatározta a nyugati szerzetesség 
arculatát. A középkortól fogva sok 
szerzetescsalád építkezett az ágostonos 
Regula alapvetéseiből. Ma 354 az 
ágostonos férfi, női közösségek össz- 
létszáma. Az ágostonos Regulára épül 
a premontreiek, a domonkosok, az Ir
galmas testvérek, a szerviták, a pálo
sok rendi szabályzata. A ma működő 
női rendek és kongregációk közül Ma
gyarországon ágostonos szelleműek a 
II. rendi Domonkos apácák és a III. 
rendi Domonkos nővérek, az Isteni

Szeretet Leányai, az Isteni Üdvözítő 
nővérei, a Miasszonyunk Kanonok
rend, a Miasszonyunkról nevezett Sze
gény Iskolanővérek s a Kalocsai Isko
lanővérek, az Orsolyita nővérek, Pre
montrei nővérek, Szervita nővérek, a 
Vizitáció rend.

A jelentős vallástörténeti-művelő
déstörténeti értéket képviselő Regula 
jelen fordítását -  P. Luca Verheijen
O.S.A. által Párizsban, 1967-ben köz
zétett kritikai kiadás alapján Puskely 
Mária* jeles magyar író-műfordító ké
szítette.

A könyv első része a szerző 
Aurelius Áugustinus biográfiáját is
merteti. A fordító bevezető tanulmá
nyában ad áttekintést, hogyan épült 
be az ágostonos Regula a magyar 
szerzetesség történetébe.

A visszakeresést szolgáló részletes 
tartalomjegyzéken kívül magyar nyel
vű irodalom-mutató bibliográfia segíti 
az eligazodást. A függelékben talál
ható kritikai kiadás szentírási jegyze
tei révén a témában való további el
mélyülésre is lehetőség nyílik. A kö
tet színpompás rajzait egy olasz 
ágostonrendi apáca, Mariarosa nővér 
készítette.

A magas színvonalú könyv a hazai 
könyvkiadás szép példája, amelyet a 
keresztény szakértők mellett, a szelle
mi nyíltsággal rendelkező, művelt 
nagyközönség egyaránt haszonnal for
gathat. Várhatóan sokan fogják keres
ni.

Dr. Domonkos János

* Puskely Mária Kordia SSND nővér, író, a 
Vatikáni Rádió volt munkatársa, akinek eddigi 
munkásságát számos lelki, kanonizált és még 
nem kanonizált szentről szóló életrajzi és műve
lődéstörténeti munka -  cikkek, könyvek és for
dítások -  fémjelzik.
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Ágendánk előtörténetéhez

„Uj Ágendánk” munkaközösség közreműködésé
vel készült. Prőhle Károly professzor szerkesztői mun
kája nélkül azonban aligha született volna meg. Még
se lehet olyanképpen „Prőhle-Agendának” nevezni, 
mint ahogyan a „Raffay liturgiát”, vagy az általa ké
szített „A gendát” a köztudat így tartotta nyilván. 
Ágendánk egy a „ Raffay-liturgiát” meghaladó konszenzus 
hátteréből lépett elő. Ez a konszenzus lelkészeink köré
ben a két világháború között és a háború idején ala
kult ki. Egyik jelentős állomásának a Győrött, 1942. 
április 8-10 között megrendezett teológiai konferenciát 
tekinthetjük. A  teológiai napok egyetlen témája az 
evangélikus liturgia megújhodásának ügye volt. Sok
oldalúan járták körül a témát liturgiatörténeti, 
egzegetikai, dogmatikai és gyakorlati teológiai meg
közelítéssel. A z elvi, teológiai kérdések tisztázását tűz
ték célul. A  teológiai napok házigazdája és többekkel 
együtt egyik megszervezője Szabó József akkori győri 
lelkész volt. Címfeliratát Révész Istvánnak együtt -  
nem a legszerencsésebb módon. Kemény Lajos espe
res által is kifogásoltan -  így fogalmaztuk meg: „Harc 
az evangélikus istentiszteletért”. Nyilván valamely német 
teológiai szaklapban olvasott cikk hatására fogalmaz
hattuk így. A  konferencia vállalkozásában érezhető 
volt némi „küzdelemre elszántság”. Szembe kellett 
szállni a püspöki tekintéllyel érvényesített -  bár át
menetinek nyilvánított -  „Raffay-liturgia” rendíthe- 
tetlenségével. Raffay püspök munkája ugyan előrelépés 
volt az elszegényedett és egyéni önkénynek kiszolgáltatott 
régi szokásrendhez képest, érvénye és értékelése mégis 
presztízskérdéssé vált. A z 1933-34. évi zsinat nem vé
letlenül utalta püspöki jogkörbe a liturgia ügyét. Raffay 
liturgikus reformját mégsem szabad lebecsülnünk.

A liturgia több régi, értékes elemét hozta vissza az isten- 
tiszteleti életbe. Visszaállította az egyházi év szerepét. 
A  reform -  bár nem talált egyértelmű tetszésre a 
hívek körében -  meggyőzte gyülekezeteinket, hogy a 
megszokottól el is lenet térni. A z új rend elfogadását 
könnyítette, hogy a responsoriumokat helyettesítő 
énekversek beiktatásával nem terhelte túl a hívek 
„tűrőképességét”, megvalósíthatónak bizonyult. Litur
giái tanulmányaival a püspök pedig kihívta a lelké
szek érdeklődését.

Két jelentős tanulmány látott napvilágot. Jánossy 
Lajos doktori értekezése és Járosi Andornak „A ne
met evangélikus liturgikus reformmozgalmak” c. ma-

fántanári dolgozata, amelyet a Theológiai Szemle 
932. évi 2-6. száma tett közzé. Jánossy Lajos svéd 

tanulmányútja alkalmával a svéd „magasegyházi” 
irányzattal ismerkedett meg. Némi merevséggel a re
formáció korabeli „Deutsche M esse” visszaállítását 
tűzte ki célul. Járosi Andor tanulmányán az Ige-teoló
giáján tájékozódó kritikus magatartás figyelhető meg. 
Raffayval szemben, aki „lélektanilag” igyekezett in
dokolni az új istentiszteleti rendet, Járosit az alapvető 
teológiai kérdések tisztázása érdekelte igazán és ezek 
érvényesítésével alakította ki az erdélyi gyülekezetek 
által megkedvelt és lutheránus öntudatukat is erősítő 
új rendet. A  magyarországi kezdeményezéseket meg
előzve és azoktólfüggetlenül tevékenykedett. Később, 
amikor közvetlenebb kapcsolatba került a magyar

országi egyházi élettel, elsősorban személyes megnyi
latkozásaival keltette fel a hazai lelkészek szélesebb 
körében is a liturgia iránti érdeklődést. Itzés Mihály 
Győrött az ifjúság körében a „Matutinum laudes” rend
jének bevezetésével tulajdonképpen mozgalmat kez
deményezett.

Liturgikus mozgalomról mégsem lehet beszélni eb
ben az időben. A  győri konferencia sem kezdemé
nyezett ilyet. Alapvető kérdések tisztázására töreked
tek. Nem volt szó konkrét és részletes terv kidolgo
zásáról. A  már Jánossy Lajos professzor előadásait 
hallgató fiatalabb lelkésznemzedék liturgikus érdeklő
dése -  Budaker Oszkár Teológus Otthon igazgatósága 
idején elmélyült. Nem  véletlen, hogy Vajta Vilmos dok
tori értekezésének témájául Svédországban az isten- 
tisztelet alapvető kérdéseinek tisztázását választotta 
(Luther-tanulmány útján). Mindezekkel csak érzékel
tetni próbáltak vázlatosan azt a hátteret, amelyből 
jelenlegi új Ágendánk előlépett.

A gyón konferenciát nagyon gondosan készítette 
elő Szabó József. Már előzőleg füzet formájában négy 
liturgia-történeti tanulmányt jelentetett meg. Ezek a 
következők voltak: 1. Halász Kálmán: A  római kato
likus és az ortodox egyház miséje, elvi szempontból”
-  2. Wiczián Dezső: Luther és az istentisztelet 3. 
Jánossy Lajos: A  16. század magyar istentiszteleti örök
sége -  4. Budaker Oszkár: A z istentiszteletet megújító 
mozgalmak és azok bírálata. -  A  felkért előadók elő
zetesen készítették el és küldték meg egymásnak elő
adásuk vázlatát. A  részletesen kidolgozott, gépírt váz
latok közül következők maradtak irattáramban: Járosi 
Andor. Az istentisztelet -  Karner Károly: Isten igéje a 
Bibliában -  Scholz László: Isten igéje faogmatikai fel
dolgozás) -  Benczúr László: Istentisztelet és úrvacsora
-  Sólyom Jenő: A z úrvacsora nyújtása és vétele -  Sza
bó József: Lekció, textus, prédikáció -  Groó Gyula: 
Megigazulás. Feltehető, hogy más vázlatok is készül
tek és az előadásokat kövejő hozzászólások jegyző
könyve is megvan valahol. Érdemes lenne utánanéz
ni. Most ízelítőül Járosi Andor és Karner Károly előadás
vázlatát közöljük. Érdemes megfigyelni az „Ige-teoló
gia” meggondolt és következetes érvényesülését, va
lamint az ökumenicitás (az egyház egyetemessége) és 
a hitvallásosság (a konkrét evangélikus gyülekezet) 
komolyanvételét.

Járosi is, Budaker is erős hatásokat kapott a 
berneucheni liturgikus mozgalomtól. Azonban mindket
ten elhatárolják magukat az istentiszteleti életben, ma
gában a templomban szereplő szimbólumok túlérté
kelésétől. Ezek a szimbólumok pl. az oltárterítő szí
ne, a gyertya élő lángja, a feszület stb. maguktól 
nem transcendálnak. Tehát nem válnak igehirdetéssé. 
Művészi formában kifejezett válaszok, a hálaadás és 
dicséret emberi jelei. A z Ige-teológia túlerőltetésének 
kell tekinteni, amikor a templomtorony vagy a per
sely, vagy az oltár stb. „prédikációjáról” beszélünk. 
Költői megközelítésben elképzelhető, esetleg még di
daktikai eljárásként is. Teológiailag nem indokolható 
ez a különben népszerűvé vált gyakorlat.

Benczúr László

AZ ISTENTISZTELET

Az istentisztelet lényegét 
klasszikusan fogalmazta meg 
Luther a torgaui vártemplom 1544 
évi felszentelési prédikációjában, 
amikor kimondotta, hogy Isten há
zában semmi más ne történjék,

„minthogy a mi kedves Urunk ma
ga beszéljen hozzánk szent Igéje ál
tal, mi pedig beszéljünk vele imád
ság és dicsőítő ének által.” Ebbe a 
meghatározásba beilleszkedik a ke
resztyén egyháznak és Luthernek 
az a felfogása is, hogy az oltári 
szentség is ilyen istentisztelet, mely

ben ugyanaz történik, hiszen az úr
vacsora is Igéből, imádságból és 
énekből áll, éppen csak hogy az is
tentiszteletet szerző Istennek ma
gát sajátosan közlő módja és alkal
ma. Itt egyelőre csak megemlítem  
ezt a tényt, kifejtése később ön
ként adódik.
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1. Az első, amit meg kell álla
pítanunk az, hogy az evangélikus 
istentisztelet kezdeményezője az 
ember megigazulását munkáló Is
ten, Aki mint Atya az Általa ala
pított anyaszentegyházban, mely
nek legkisebb teljes egysége a gyü
lekezet, gyermekeivel mint gyüle
kezettel közösségben akar élni, s 
ezt a közösséget teremti meg és 
tartja fenn az evangélikus istentisz
teletben, annak különböző formá
iban. Az evangélikus istentisztelet 
ilyen értelmezésére, kialakítására 
késztet minket Isten Igéje, hitval
lásaink, reformátorunk öröksége és 
az istentisztelet kérdéseivel való tu
dományos foglalkozásunk.

2. Isten a gyülekezetben tart ve
lünk istentiszteleti közösséget (com- 
munio-t és sohasem unió mystica- 
t). Lényeges, hogy az egyes evan
gélikus ember a gyülekezetben, 
csak mint a gyülekezet része vesz 
részt. Számára, illetve az egész gyü
lekezet számára is a közös Úr 
„kedves”, mert a mi kedves Urunk 
a kegyelmes Isten, a kegyelm es 
mennyei Atya. Ez a kedves Úr, ez 
a kedves Atya a megigazulás Igé
jében közli magát, vagyis bűnbo
csánatot ad, mennyei polgárságunk 
birtokosaivá tesz, eletet és örök üd
vösséget szerez számunkra. Ezért 
az evangélikus istentisztelet a ke
gyelmes Istennek legnagyobb aján
déka, mely által nemcsak megte
remti és mindig újjáteremti a gyü
lekezetei a maga egészében is és a 
maga gyermekeit egyenként is, ha
nem a m egigazulás jegye alatt, 
ezáltal is tartja össze a megkeresz
teltek, az egyetem es keresztyén  
anyaszentegynáz m egkeresztelt 
gyermekei legkisebb teljes egysé
gét: az evangélikus gyülekezetei, s 
a gyülekezet középpontjában álló 
istentisztelet révén Biztosítja forrás
képpen is, regulatíve is az istentisz
telet kegyelmi ajándékaiból meg
szerveződött és belőlük élő gyüle
kezet létét, közösségi életét és 
fennmaradását.

3. Az evangélikus gyülekezet is
tentiszteletében tehát Isten a cselek
vő alany, Aki azonban, amikor a 
bűnbocsángj által igénybe vesz 
minket az Ő tiszteletében (liturgia, 
amelynek része a prédikáció és az 
oltán szentség), nemcsak rajtunk, ha
nem velünk együtt cselekszik. Ez a 
tény biztosítja, hogy az evangélikus 
gyülekezet istentiszteletében, mint 
communioban csak az Ő Igéje által az 
anyaszentegyházben kitermelt és az Ő 
Igéjével megegyező istentiszteleti ele
mekkel élhetünk. K iindulópont a 
Szentíráson keresztül közölt Ige, a 
rá válaszoló, belőle fakadó imád
ság és ének és a Tőle értelmezett 
és értelmet nyerő szenthely és is
tentiszteleti szimbólumok. Felfogá
sunkból magától értődőén követ
kezik az, hogy a gyülekezeti isten- 
tiszteletben ragaszkodunk az anya

szentegyházban a Szentlélek hatá
saképpen kialakuló perikópa-rend- 
szerhez, mely által az üdvösséget 
szerző Isten a keresztyén Anya
szentegyházban, illetve a gyüleke
zetben az üdvtörténetet, mint „egy
szerit és mégis mindenkorit” év- 
ről-évre elvégzi (nem szabad elfe
lejtenünk, hogy a feltámadás és a 
gyülekezet, illetve a keresztyén 
anyaszentegyház megalapítása em
léknapján, vagyis vasárnapon he
tenként is történik ez).

4. A  minél nagyobb kötöttséget 
liturgikus formákban és imádsá
gokban biztosítja az Ige teremtő 
szerepe és normatív jellege.

5. A z úrvacsora, mint az isten- 
tisztelet sohasem különálló része, 
egyetlen aktusban közli számunkra 
mindazokat a javakat, amelyeket 
az evangélium szó  jelöl. Kenyér és 
bor az O egész élete, halála és fel
támadása, amelyben kommuni- 
kative és sohasem unititive részesít 
és nemcsak Magával, hanem egy
más között az IJna Sanctaban kö
zösségre visz. A z egész evangéli
kus istentisztelet célja az Úr ha
lálának hirdetése (lK or 11, 26.), 
aminthogy itt a földön a keresz
tyén anyaszentegyházé, gyüleke
zeté, s egyes keresztyén emberé 
is ez.

Kolozsvár, 1942. március hó.

n. Járosi Andor

ISTEN IGÉJE

Az istentisztelet középpontja Isten 
igéié: általa szól hozzánk Isten, lép 
velünk közösségbe, fogad bennün
ket kegyelmébe. Ezért minden iga
zi teológia az ige teológiája.

I. Mi az „ige”? Nem az értelmes 
és egyúttal isteni világrend és az 
egész világot átjáró szellemnek a 
megnyilatkozása (a görög Jogos” 
és Jogos spermatikos”), hanem Is
ten „szava". A  „néma bálványok
kal” (lK or 12,2) szemben Isten 
szól: megnyilatkozik és kinyilatkoz
tatja magát. Kinyilatkoztatja magát 
szava, igéje által: megszólítja az em
bert (Sámuel története: lSám  3,1 
kk), megszólítása ígéret és követelés 
s ezzel átfogja az egész emberi eg
zisztenciát. Isten az ő  szavával en
gedelmességet követel s így válik 
igéje népének a sorsát formaló erő
vé. Mert az J g e ” nem üres „be
széd”, nem is csak esetleges „orac- 
ulum” (vagy késői „bathkol’j ,  ha
nem mindig cselekedet (v.ö. 
„dábár” = az, ami a szónak tar
talmát és értelm ét teszi, s ami 
mintegy a szó mögött van, tehát 
az az erő, mely a szót szólja, azt 
értelmessé teszi). Ezért a „dábár 
Jahve” mindig dynamikus jellegű

hatalom s egyúttal világfölényes 
értelem is.

A z igének ez a dynamikus és 
mégis értelmes jellege két irányban 
adhat egyoldalú értelmezésre, ill. 
félreértésre alkalmat: egyfelől az 
ige úgy tűnik fel, mint „törvény” 
(isteni „tóra”), másfelől pedig mint 
„tan” (isteni bölcsesség).

II. Á z Újszövetség bizonyságté
tele szerint Jézus egyfelől szólja 
(Mk 2,2; 4,33 stb) és hozza az igét 
(Mk 4J-8, 13-20). Másfelől Jézus
ban lettek Istpn ígéretei „igenné” 
(2Kor 1,9): O mint „Isten igéje” 
az a „titok”, amely egykor el volt 
rejtve, most io n b a n  nyilvánvaló
vá lett „at,, O szentjeinek” (Kol 
1,21-27). Ó „a testté lett ige” (Jn 
1,14). Általa szabadít meg Isten a 
bűn és halál hatalmától és szül új
já az ő  gyermekeivé (v.ö. lP t 1,23).

Ezért hoz Jézus „evangéliumot”, 
s ezért ragadja meg az evangélium 
üzenete az embert a Szentlélek ál
tal és követel tőle, de munkál is 
benne hitet, ezért nyilatkozik meg 
a hit bizonyságtételében.

Isten igéje mindig elevenen  
hangzó, szólt, hirdetett, bizonyság
tételbe torkoló ige. Az írás is azért 
Isten igéje, mivel Isten a betűje ál
tal megszólal, megszólít, hitet mun
kál, bunbopsánatot ad és életet újít 
meg. A z írás a Szenlélek nélkül 
holt betű. A „betűt” a Szentlélek 
eleveníti meg, szólaltatja meg és 
teszi Isten igéjévé. (V. ö. 2Tim  
3,i á

Összefoglalóan az ige a kinyilat
koztatás eszköze és szerve, de 
egyúttal ennél sokkal több is, ti. 
maga a kinyilatkoztatás, mert hiszen 
az Ige testté lett. A  kinyilatkozta
tás igei jellege teszi sajátossá, és 
választja el a bibliai értelmében  
vett kinyilatkoztatást mindattól, 
amit egyéb vallásokban kinyilatkoz
tatásnak szoktak mondani. Emiatt 
a kinyilatkoztatás valamiképp azt 
szokta jelenteni, hogy az istenség 
megmutatja magát, feltálja titkait 
és azokra megtanítja az embereket. 
Az ember pedig elsajátítja az iste
ni titkokat, s ennek révén elmerül 
az istenségbe és részesévé lesz az 
istenségnek (misztika). A  bibliai ki
nyilatkoztatás sajátos volta -  ép
pen igei jellegénél fogva -  abban 
van, hogy Isten megváltó cseleke
dettel siet a bűnbe süllyedt ember 
segítségére, kimenti őt a bűn és ha
lál hatalmából, ezzel életét megújít
ja s újra engedelmessé teszi. Min
dezt Isten azáltal viszi végbe, hogy 
az embert az ige által megszólítja, 
vele közösséget teremt, a Krisztus 
által bűnbocsánatban részesíti. Is
tennek a megváltó cselekedetét sa
játítja el az ember a Szentlélek ál
tal munkált hittel.

Sopron, 1942.

n. Karner Károly
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A teológia szomszédságában

THIERING ETELKA tanár:

Tanár, nyelvtanár
Szakmai és emberi vonatkozások

Új utakat kereső iskolarendszerünk egyik sarkalatos fel
adata, hogy az iskolás korosztály minél szélesebb rétegei 
számára tehetővé tegye egy vagy több idegen nyelv meg
felelő szintű elsajátítását. Ennek egyik alapvető feltétele, 
hogy minden korosztály és (leendő) iskolatípus számára 
elegendő számban legyenek az igényeknek megfelelően 
képzett nyelvtanárok akik az iskolában tanítanak. 
Természetesen a felsőfokú oktatási intézményekben és a 
felnőttoktatásban is igen fontos a jól képzett nyelvtanár.

Megkísérlem felvázolni az ideális nyelvtanár alapvető
en fontos ismérveit. Minthogy a nyelvtanár is tanár, 
nyivánvalóan a jó nyelvtanár legfontosabb tulajdonságai a 
„tanár” alapvető pozitív tulajdonságai kellenek hogy le
gyenek. A jó nyelvtanárokat egyedien jellemző képessé
gek és tulajdonságok tehát a mindenkori tanár egyfajta 
speciális kiegészítői.

A jó tanár -  ezen belül a jó nyelvtanár -  alapvető 
tulajdonságait három csoportban foglalom össze. 1. szak
mai felkészültség (nyelvtudás), 2. pedagógiai és módszertani 
felkészültség (a tudás átadásának képessége, módszerei), 3. 
általános emberi tulajdonságok (emberi kapcsolatteremtés, 
mások elfogadása) Ezek az ismérvek sok esetben világo
san megkülönböztethetők egymástól, más esetekben rész
ben fedik egymást. (Ez a csoportosítás egyfajta kísériet arra, 
hogy körvonalazzam a nagyon nehezen meghatározhatni.)

Ki a jó nyelvtanár?

1. Szakmai felkészültség (nyelvtudás)
aki szóban és írásban helyesen tudja magát kife

jezni az általa tanított idegen nyelven
aki erejéhez mérten és a lehetőségeket maximá

lisan kihasználva, állandóan törekszik nyelvtudásá
nak szinten tartására, megújítására, továbbfejlesz
tésére

aki tud vagy ismer még egy-két idegen nyelvet, 
de legalább azok struktúráját (így könnyebben bele 
tudja élni magát tanítványai nehézségeibe, kapcsola
tot tud teremteni az egyes idegen nyelvek között a 
mindennapi tanítási gyakorlatban)

aki többé-kevésbbé tud latinul is, amely egyfajta 
„alapnyelv”

2. Pedagógiai és módszertani felkészültség

aki megfelelő szinten rendelkezik az idegen nyelv 
tanításához szükséges módszertani ismeretekkel 

aki az adott korosztálynak és a nyelvtanulás cél
jainak megfelelően helyesen tudja megválasztani a 
célravezető eszközöket

aki mások számára jól érthetően és eredménye
sen tudja átadni a nyelvi ismereteket

aki világosan és érthetően tudja megmagyarázni 
tanítványainak a magyar ember számára sokszor 
„logikátlan” lexikai fordulatokat, nyelvtani jelensé
geket

aki -  különösen a nyelvtanulás kezdeti időszaká

ban -  megértően türelmes és segítő
aki következetesen, szigorúan és egyenletesen kö

vetel
aki minden egyes tanítványát annak képességei 

szerinti teljesítmény elérésére tudja sarkallni 
aki nagyon tudatosan tervezi meg munkáját (éves 

szinten, nagyobb egységekben, egy-egy tanórára le
bontva)

aki tartja magát a gondosan megtervezett tan
anyagbeosztáshoz, konkrét óravázlathoz; ugyanakkor 
ráérez arra a határra, ahol az előre megtervezetthez 
való ragaszkodás már merevség, és az eredményes 
munkát hátráltatja

aki szükség esetén célszerűen tud improvizálni az 
órán

aki szívesen vesz át másoktól ötleteket, és azokat 
egyéniségének és az általa tanított korosztálynak 
megfelelően, eredményesen építi be mindennapi 
munkájába

akinek belülről fakadó igénye az állandó önképzés 
aki jószívvel osztja meg tapasztalatait másokkal

3. Általános emberi tulajdonságok (emberi kapcsolatte
remtés, mások elfogadása); a) nyitott tanítványai felé, b) 
nyitott tantárgya felé, c) nyitott az adott nyelvterületen 
lakók és azok kultúrája felé

a) nyitott tanítványai felé
aki mindig tanítványai javát nézi 
aki maximálisan figyelembe veszi az általa taní

tott korosztály életkori sajátosságait, aki mindig rá 
tud hangolódni mindenkori tanítványai hullámhosszára 

aki fel tudja kelteni és fenn is tudja tartani tanít
ványaiban a nyelv iránti érdeklődést

aki meg tudja szólaltam tanítványait idegen nyel
ven. (Pszichológiai tény, hogy idegen nyelven sok
kal nehezebben szólal meg az ember, mint az anya
nyelvén.)

b) nyitott tantárgya felé
akiről mindenki megérzi, hogy szereti az általa 

tanított idegen nyelvet
aki nem kényszerből, hanem szívből tanítja a nyel

vet, az azt beszélő emberekért, azok kultúrájáért 
aki nem a várható (nagy) anyagi elismerés kedvé

ért tanítja az (éppen) nagyon divatba jött nyelvet sem
c) nyitott az adott nyelvterületen lakók és azok kultúrája felé

aki nem csupán tanulmányaiból, könyvekből és 
lexikonokból ismeri az adott népet, kultúráját, ha
gyományait

aki nem bevásárló vagy nevezetességeket habzso
ló külföldi turistaként járt az adott nyelvterületen, 
hanem emberközelségből, saját tapasztalatai alapján 
ismeri az ott élő emberek lehetőleg minél több ré
tegének életformáját, gondolkodásmódját, hagyomá
nyait

aki tudatosan hozzá akar és hozzá tud  járulni a 
népek/nemzetek közötti híd építéséhez
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aki értékelni, elfogadni és elfogadtatni képes a 
mi hagyományainktól eltérő viselkedési formákat 
(amíg azok megfelelnek az alapvető emberi együtt
élési formáknak)

aki a más ízlésű, kultúrájú, viselkedési normákkal 
élő embereket saját magával, saját népével egyenér
tékűnek tartja, és a közös emberi értekeket hangsú
lyozza

aki mindig bele tud építeni a tananyagba kultú
rát, irodalmat, országismeretet

aki a számunkra idegen és ízetlen konyhai ízek
ből nem azt a következtetést vonja le, hogy „Ott 
még főzni sem tudnak.”

Lehetne még folytatni a felsorolást. Másként is lehetne 
csoportosítani a jó nyelvtanárra jellemző szakmai és em
beri tulajdonságokat. Jobban bele lehetne menni a részle
tekbe.

Egyet azonban biztosan tudok. Tudom, hogy ilyen sok 
jó tulajdonsággal megáldott nyelvtanár csak elképzelése
inkben létezik? De mint mindenben, igenis törekedni kell 
arra, hogy minél többet megvalósítsunk az ideálisból, szak
mai tudásban és emberi hozzáállásban egyaránt.

Minden tanárnak van erős és gyenge oldala. Törekedni 
kell ismert erős oldalunk, képessegeink minél jobb kiak
názására, gyengébb oldalunk lehetőség szerinti erősítésére.

Az évek során mind alaposabb lesz a szakmai tudás, a 
módszertani ismereteket lehet és kell gyarapítani. Minden 
jó új iránt fogékonynak kell lenni. Nem mindegy, hogy 
mennyire van „benne” a tanár egyénisége a különböző 
területeken, pl. az új anyag tárgyalása, begyakorlás, szá
monkérés, az érdeklődés felkeltése és fenntartása, a kulturá
lis és interdiszciplináris, meggyőződésének érzékeltetése terén.

A szakmai és módszertani Ismereteket meg lehet ta
nulni, sok gyakorlatot és tapasztalatot lehet szerezni. A 
meg nem tanulhatóban, az emberi vonatkozásokban is le
het sokat fejlődni. Szerintem legfontosabb az emberi oldal: 
a kapcsolatteremtés, a nyitotsag, a tanítványokra és az 
adott kultúrára való odafigyelés, a többet tudó partner 
(=tanár) segítőkészsége és irányítása -  különösen a kezdő 
vagy még igen keveset tudó tanítvány számára Mindeh
hez sok emberismeret, tapasztalat szükséges -  és nyelv
gyakorlás, világlátás lehetőleg minél többször a nyelvterü
leten.

Hiába tudjuk szakmánkat kiválóan, hiába vagyunk fel
vértezve a legjobb módszertani ismeretekkel, ha mindez, 
nem belülről ion. Csupán akkor leszünk hitelesek (és kö
vetésre méltók), ha tanítványaink félreérthetetlenül meg
érzik, hogy tudásunkkal, módszereinkkel, hozzáállásunk
kal, emberi tartásunkkal mindig csakis jót akarunk nekik, 
a jóra akaijuk őket nevelni. Ez minden pedagógusra, min
den nyelvtanárra egyformán vonatkozik.

THIERING ETELKA:
Mire jó ma nekünk az orosz nyelv?

-  És általában az. idegen nyelvek? -

Mire is jó nekünk ma az orosz nyelv? Éppen most, 
amikor szinte senki sem akar róla hallani, nemhogy 
oroszul tanulni. Éppen most kell az orosz nyelvről 
gondolkodni? D e  miért is ne térhetnénk ki az orosz 
és a szláv nyelvek problémájára? Napjainkban az élet 
minden területe tele van kibékíthetetlennek látszó el
lentmondásokkal. Csak a nyelvoktatás lenne ez alól 
kivétel? Régebben sem volt könnyű orosz nyelvet ta
nítani, ma még nehezebb.

Különböző gondolatokat szeretnék csokorra kötni, 
az előzményektől a jellen helyzeten keresztül egyfajta 
következtetésig. Életkoromból adódóan csak bizonyos 
korszaktól vannak személyes tapasztalataim. 1969. óta 
tanítok ugyanabban a gimnáziumban. Az első tizen
hét évben sokkal nagyobb óraszámban kellett taníta
nom oroszt, mint németet. Rendszeresen érettségiz
tettem mindkét nyelvből. Felnőtteknek angolt is ta
nítottam. Eredetileg nem orosz szakra jelentkeztem  
az egyetemre.

Hogyan alakult ki az orosz nyelvvel szemben érzett 
mindenféle ellenérzés?

A múlt (az előzmények)

a) A  két világrendszer kialakulása után politikai és 
ideológiai indoldás alapján erőszakosan vezették be 
az oroszt egyetlen kötelező nyelvként minden iskola
típusban. Túlságosan sok politikai és ideológiai tarta
lom volt a tananyagban.Az orosz nyelv az orosz, pon
tosabban a szovjet eszmerendszer (ideológia és kultú
ra) erőltetett szócsövévé vált. A z orosz nyelv oktatá
sa keretében mindig fontos volt a politikai-ideológiai 
ismeretrendszer, az orosz (szovjet) elsőbbségnek, 
magasabbrendűségnek hangsúlyozása.

Az erőszakos bevezetés idején sem a tárgyi, sem 
a személyi feltételek nem voltak meg. Ez számtalan 
emberi és pedagógiai problémát okozott. Emellett az 
iskolarendszer szerkezete, az oktatási-nevelési célok 
is gyökeresen megváltoztak. A z addig tanított idegen 
nyelvek teljesen háttérbe szorultak, tanításuk számta
lan helyen teljesen meg is szűnt. Az oroszt mindig az 
egyik „legpolitikusabb” tárgynak tekintették az álta
lános- és középiskolai, valamint a felsőfokú oktatás

ban. Az orosz minden vonatkozásban reflektorfény
ben volt.

Az orosz nyelv oktatásának sem a célja, sem a 
tanítás módszertana nem felelt meg az általános (eu
rópai) követelményeknek. Napjainkra előnyükre ala
kultak ezek a feltételek.

A  volt ún. szocialista világrendszer fiai sem tudtak 
kommunikálni egymással az orosz nyelv segítségével. 
Ezt sem az általában megszerezhető nyelvtudás szint
je, sem a csekély utazási lehetőségek -  főleg orosz- 
szovjet területeken -  nem tették lehetővé.

b) Egy (volt?) orosz szakos nyelvtanár tapasztalatai

A diákok az általános iskolából kikerülve, már nyil
vánvalóan „meg voltak fertőzve” az orosz iránti el
lenszenvvel. Ezt a szembenállást szinte képtelen vol
tam feloldani a rendelkezésre álló négy gimnáziumi 
év alatt. Sajnos az ún. második idegen nyelvet is na
gyon érzékenyen érintette a, diákok által magukkal 
hozott negatív tapasztalat. (Én németet tanítottam.)

Többször előfordult, hogy azonos csoportban taní
tottam németet és oroszt, tehát a tanár és a diákok, 
a lényeget tekintve a módszerek is azonosak voltak. 
Annák ellenére, hogy mindkét nyelvet heti 3 órában 
tanulták, és a németben teljesen kezdők voltak, orosz 
tanulmányaikat pedig hivatalosan „folytatták”, már 
az első tanév végén sokkal jobb eredményt értek el 
németből, mint oroszból.

A z általam tanított ill. ismert idegen nyelvek kö
zött az orosznak van a viszonylag legegyszerűbb és 
legáttekinthetőbb nyelvtana. Mégis az oroszt volt a 
legnehezebb tanítani, megértetni, valamelyest elfogad
tatni, nemcsak a nyelvtant illetőleg.

Orosz óráimon régebben sokkal könnyebb volt egy- 
egy német, angol vagy latin (francia, olasz) példára 
hivatkozni, vagy a német órán az oroszból már is
mert szókapcsolatra, nyelvtani szerkezetre utalni, az 
analógia segítségével megkönnyíteni a megértést. Ma 
olyan nagy az ellenállás, hogy sokkal nehezebb „vé
letlenül” orosz példára hivatkozni olyan csoportban, 
amelyben több tanuló vagy mindenki az orosz nyel
vet tanulja második nyelvként.
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Ezzel együtt és ennek ellenére szívesen emlékszem 
a sok-sok különösen nehéz orosz órára. Végsősorban 
mindig sikerült országismeretet és értékes kultúrát is 
beépíteni az anyagba. Sok tanítványom ért el szép 
eredményt, közülük többen lettek nyelvszakos taná
rok ill. mentek nyelvigényes pályára.

A jelen helyzet (ellenreakció)

Az előzmények ismeretében nem csoda, hogy a 
mérleg nyelve most a másik oldalra tér ki. Ez termé
szetes reakció.

A nagy társadalmi és szülői nyomás következté
ben most nagyon kevesen tanulják (kezdik el vagy 
folytatják) az orosz nyelvet. Számtalan iskolában az 
orosz helyett ott is egy vagy több másik idegen nyel
vet kezdtek el tanítani, főleg az angolt és a németet, 
ahol nem voltak meg a tárgyi és személyi feltételek. 
Sok helyen még most is eredményesebben lehetne 
tanítani az orosz nyelvet, ahol még megvannak a jól 
felkészült orosz nyelvtanárok.

Az általános iskolában az eredetileg az orosz nyelv 
oktatására biztosított kis óraszám (általában heti 2 
óra) nem elegendő megfelelő intenzitású, eredményes 
nyelvoktatásra. Régebben az oroszhoz volt kevés, ma 
az angol, francia, német stb. tanításához nem elegen
dő ez az óraszám. Tehát újratermelődött az alacsony 
hatásfokú idegennyelv-oktatás.

Ma is érvényes, hogy csak játékosan, kevés óra
számban, a nagyobbaknál otthoni tanulás nélkül sem
mit sem lehet alaposan megtanulni. Ami kötelező, 
azt általában nem szívesen tanulják a diákok. Tanulni 
pedig mindig kell(ene). Nagyon sok jel arra mutat, 
hogy régen az orosz nyelvet nem tanulták a diákok, 
most pedig a másik idegen nyelvet.

Katasztrofális az adott korosztályhoz nyelvi és 
módszertani szempontból jól képzett idegennyelv sza
kos tanárok hiánya az iskolákban.

Még nincsen igazi, az iskolások széles tömegeinél 
megmutatkozó, konkrétan lemérhető áttörés. Az orosz 
helyetti másik idegen nyelvet most még nem tanulják 
a diákok az orosznál sokkal eredményesebben. így 
sokak elvárása és reménye még nem valósult meg, 
bár már sok kedvező jel is van. Nem is lehetett egyik

pillanatról a másikra igazán eredményes az orosz 
helyetti másik idegen nyelv tanulása.

A jövő (kiegyenlítődés)

A távlatokat tekintve, feltétlenül szükségünk van 
és lesz a szláv nyelvek, köztük az orosz nyelv tudá
sára is. Szláv nyelvek és kulturális hagyományok vesz
nek körül bennünket, évszázados kapcsolataink van
nak nemcsak a „nyugati”, hanem a szláv kultúrával 
is. Az orosz kultúra az európai kultúra speciális része.

Az orosz nyelvet a „keleti világrészben” világnyelv
nek tekintették, bár ezt a szerepet nem töltötte, nem 
tölthette be. A szláv nyelvek között most is igen fon
tos az orosz. A  szovjet terület -  azaz az orosz érdek
szféra -  ugyancsak megcsappant. A  régi Szovjetúnió 
és Jugoszlávia, Csehszlovákia területén mind fonto
sabb szerepet játszanak az (újra) önállósuló, identitá
sukat kereső kis népek. Az orosz ebből a szempont
ból is egy nyelv lesz a sok közül. A szélsőségek után 
előbb vagy utóbb eljön a kiegyenlítődés. Az orosz 
nyelv -  mint az idegen nyelvek között az egyik hasz
nos és szükséges nyelv -  aszerint fogja megkapni az 
őt megillető helyet, hogy mennyire Tesz rá igény és 
szükség a politikai-gazdasági-kulturális kapcsolatok te
rén. Ha az orosz nyelv tudásának gyakorlati haszna 
lesz, meg fogják fizetni annak tudását, akkor tanulni 
is fogják a nyelvet Idővel kincsesbánya lehet a tudása.

Nem szabad csak a gyakorlati nyelvtudásra tőre-  
kedni. A nép által hordozott kultúra, a történelem és 
az évszázados hagyományok megismerése az orosz  
embert emberközelségbe hozza. Ez a fajta országa-  
meret döntő jelentőségű. Az egyszerű orosz ember 
közvetlen, segítőkész, békés. Nem szabad össze-  
téveszteni őket a diktatórikus államhatalommal. A 
régi soknyelvű, orosz dominanciájú cári birodalomban  
is sok nép élt egymás mellett. Közülük az oroszt is
merjük a legjobban. Az orosz nyelvű irodalomban so
kat olvashatunk ennek a kényszerű, de viszonylagos  
szabadságot is biztosító együttélés problémáiról. A fő
leg a XIX. században megfogalmazott gondolatok kö
zül napjainkban is sok aktuális. Ezért a népet, kultú
rát, szokásokat is ismertető, a hasonlóságot, az embe
rit hangsúlyozó -  de a nemzeti jelleget fel nem adó 
-  országismeret szerepe a nyelvoktatásban napjaink- | 
bán különösen fontos.

Bizonyára megint lesznek, akik a csodálatosan szép 
orosz kultúra kedvéért és az orosz nyelv szépségéért  
fogják tanulni a nyelvet. Hogy csak néhányat említ
sek: az ősi orosz városok (az ún. Aranygyűrű) építé
szeti emlékei, a XIX. század irodalma (Puskin, Tolsz
toj, Csehov, Dosztojevszkij), zenéje, festészete. A na
gyon emberi, filozófikus jellegű irodalom és kultúra 
mindig megtermékenyítően hatott a magyar kultúrá
ra. Nagyon sok szláv ill. orosz-magyar vonatkozást 
találunk történelmünkben, kultúránkban.

Az orosz nyelv akkor fog újra hatni, ha idővel le
vetkőzzük a politikai-ideológiai okokból rárakódott el
lenszenvet, és az orosz kultúra igazi szellemi és erköl
csi értékeit jól fogjuk ismerni.

Összegzés

Bár az orosz nyelvről ill. a szláv nyelvekről írtam 
eddig, az idegen nyelvekre vonatkozó általánosítással 
fejezem be a gondolatmenetet.

A tömegeket elérő iskolarendszer idegennyelv-ok- 
tatási lehetőségeit kiaknázva, folyamatosan és a té
nyeknek megfelelően kell közvetíteni az interkulturális 
ismereteket (nép-nemzet-történelem-kultúra stb.). Az 
idegen nyelvet tudatosan fel kell használni a népek 
egymás iránti ellenszenvének leépítésére, az egymás
hoz való közeledés és az egymástól való különböző
ség elfogadásának elősegítésére. A számtalan buktató 
mellett Nyugat-Európában már sok előremutató ta
pasztalat, kézzelfogható eredmény is van. Itt most el
sősorban a határmenti együttműködésre gondolok, 
amelynek keretében fokozott hangsúlyt kap az embe
ri és állami kapcsolatok elősegítése, a szoros együtt
működés az oktatás és a kultúra területén, az egyen
értékűség hangsúlyozása.

A nyelv és kultúra mindig is a népeket-nemzete- 
ket elválasztó fal, ugyanakkor összekötő és megtartó 
erő is volt. Remélhetjük, hogy a nyelv (az anyanyelv 
és az idegen nyelv) a kommunikáció és egymás jobb 
megismerésének-elfogadásának eszközévé válik. Min
den más nép nyelvét ennek tudatában kell 
megismerni, értékelni és tanulni. Az országhatárok tér
ségében élő szomszédos népek nyelvét is tanítani-ta- 
nulni kell, elsődlegesen közvetítő szerepük miatt. Eb
ből az is következik, hogy a határaink mentén élő -  
főleg szláv -  népek nyelvét is tanulnunk kell, nem 
csupán az ún. világnyelveket.

Közép-Európában éghajlatok, politikai érdekszfé
rák és kultúrák találkozási pontján élünk. Reménysé
günk szerint a kelet-nyugat és észak-dél kiegyenlítő
désének korszaka felé haladunk. Mi is sokat tehetünk 
ennek elősegítéséért, többek között az idegen nyel
vek segítségével.
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DR. KOZMA TAMÁS:

A z em berek többsége a „m aga m ódján”  vallásos
Mit mutat Magyarország felekezeti térképe?

-  Gyémánt Mariann kérdései -

A felekezeti hovatartozás feszegetése inkább a költségve
tések és az egyházpolitikusok problémája, mint az egyéné 
és közösségeié. Mégis abban reménykedem, hogy ez a ku
tatás, amely rávilágít a társadalmi realitásokra, segít nö
velni az együttműködést és visszafogni a széthúzás dé

moni erőit -  mondja Kozma Tamás, az Oktatáskutató 
Intézet főigazgatója abban az interjúban, amelyet annak 
kapcsán kértünk tőle, hogy megkezdődött az a kutatás, 
amely Magyarország felekezeti térképét szándékozik fel
vázolni.

*

Gy. M.: Készen állnak annak a kutatásnak a kérdőívei, amely 
azt hivatott felvázolni, hogyan alakul Magyarország felekezeti 
térképe. Milyen kutatási eredmények gyűltek össze eddig és 
mennyire felelnek meg annak az elképzelésnek, amely a köztu
datban él a különböző vallások elterjedtségéről? -  kérdeztük 
Kozma Tamást, az Oktatáskutató Intézet főigazgatóját.

K. T.: A mi kutatásunk több részvizsgálatból tevődik 
össze. Egyrészt természetesen ismernünk kell a hazai és 
nemzetközi szakirodalmat, az eddigi hasonló vizsgálatok 
eredményeit, valamint az empirikus módszerek előnyeit, 
hátrányait. Azután következik egy kérdőíves felmérés, 
amelynek során a lakosság felekezeti hovatartozását kér
dezzük. Van a kutatásnak egy dokumentatív szakasza is, 
amikor az ún. kis egyházakhoz egyenként fordulunk. Az 
ő taglétszámukat ugyanis nem lehetne a népegyházakéhoz 
hasonló kérdőíves-mintavételes eljárással hitelesen megál
lapítani. Nemcsak mert kevesen vannak, ami megbízhatat
lanná teszi a statisztikai mintavételt. Hanem mert az egyes 
egyházak igen eltérően határozzák meg a saját tagságu
kat. Magyarországon a gyermekkeresztség az általános; szá
mos újabb, főként protestáns vallási közösség azonban a 
felnőttkori csatlakozást tekinti végérvényesnek...

Ami most már a népesség ún. felekezeti megoszlását 
illeti, köztudott, hogy Magyarország katolikus többségű, 
erős protestáns kisebbséggel és történeti zsidó közösségek
kel. Századunk húszas éveitől a negyvenes évek végéig 
(amikor utoljára kérdezték a népszámlálók a felekezeti 
hovatartozást) katolikus volt a lakosság 66-71 százaléka, 
református 21-22, evangélikus 5-6, izraelita pedig a holo
caust előtt 6, utána 2 százalék. Egyébnek mindössze egy 
százalék vallotta magát. 1920-50 között a katolikusok és 
a reformátusok aránya növekedett, az evangélikusoké és 
az izraelitáké viszont csökkent; de a felekezeti összetétel 
lényegében az 1960-as évek végéig változatlan maradt. Na
gyobb eltolódások csak az elmúlt húsz évben mentek vég
be.

A vallásszociológiai vizsgálatokat a Kádár-rendszerben 
sok gyanakvás kísérte (én 1987-ben próbálkoztam eggyel 
Békés megyei pedagógusok körében, amit azonban inté
zetem akkori igazgatója leállított). A Tömegkommuniká
ciós Kutató Központban a nyolcvanas évek közepén, illet
ve a TÁRKI-ban már a rendszerváltozás után végzett fel
mérés a következőket mutatta. Katolikus a lakosság 70- 
73 százaléka, református 18-22, evangélikus 3 százalék. Az 
egyéb felekezetűek aránya e vizsgálatokban nem érte el 
az egy százalékot; viszont megjelent egy új kategória: a 
felekezeten kívüli (2-4 százalék). Megjegyzem azonban, 
hogy a kérdőíves-mintavételes felmérés említett korlátái 
miatt ezekben a vizsgálatokban megbízhatónak csak a ka
tolikusok és a reformátusok aránya tekinthető. *

* Tisztelt Szerkesztő Úr!
Küldök egy kéziratot, amely újabb kutatásainkat és a kérdéssel 

kapcsolatos véleményemet foglalja össze interjú formában. Ez az 
interjú napvilágot látott már ugyan (Magyar Hírlap július 30); de 
annyira megrövidítve és egyben félreérthetően, hogy indokoknak 
tarthatom önálló munkaként megjelentetni. (A szerző)

Gy. M.: Érdekes, a közvéleményben az a kép él hogy növek
szik a kis egyházak „ holdudvara ”, és a nagy egyházak aggályai 
is ezt látszanak bizonyítani. Az adatok azonban ezt nem igazol
ják.

K. T.: Kutatásunk egyik feladata, hogy földerítsük, pon
tosan hány úgynevezett kis egyház (vallási közösség) van. 
A fővárosban több mint ötven egyház van bíróságilag be
jegyezve, azt azonban most még nem ismerjük, hogy or
szágszerte hányán jegyeztették be magukat vallási közös
ségként. A hazai vallásszociológia általában négy csoport
ra osztja a kis egyházakat. Az úgynevezett történeti kis 
egyházakra példa a keleti ortodoxia magyarországi egyhá
zai, vagy a protestánsok közül az unitáriusok. A 
neoprotestánsok között is vannak hagyományosak, mint a 
baptisták, metodisták vagy az adventisták és olyanok, akik 
újak nálunk vagy világszerte (például a „mormonok” vagy 
az „egyesítők”). És természetesen Magyarországon is je
len vannak a többi, nem keresztény világvallások képvise
lői: Buddha követői, a hinduizmus különféle irányzatai (pl. 
Krishna-tudatúak) és így tovább. Ez sem új fejlemény. Hi
szen Európa történetileg is három világvallás, az úgyneve
zett ábrahámi vallások találkozási pontja: a kereszténység 
mellett a zsidóságé és az iszlámé.

Gy. M.: Mintha legtöbb fenntartással azokat a kisegyházakat 
kezelné az itthoni közvélemény -  annak bizonyos körei -, ame
lyeket ön neoprotestánsoknak nevez. Miért?

K. T.: A „neoprotestáns” elnevezés olyan vallásfeleke
zeteket takar, amelyeket egykor, amikor Magyarországon 
megjelentek -  sőt esetenként még ma is -  tradicionális 
egyházi körök vagy állami hivatalnokok „szektáknak” 
szoktak hívni Elfeledve, hogy a protestantizmus a refor
máció kora óta dinamikusan változik, és ami ma szekta, 
abból holnapra hagyomány válik. A protestantizmus szel
leme szerint régi és új hitvallások közt nehéz is efajta 
különbségeket tennünk; ezek inkább a reformáció és az 
ellenreformáció harcaira, a pietizmus és a felvilágosodás 
korára, a liberalizmusra vagy az ébredési mozgalmakra 
vezethetők vissza. Ennek következtében a történeti pro
testánsoknak középkori (katolikus) mintára püspökeik és 
egyházi hierarchiájuk van. A neoprotestánsok általában 
egyenrangúnak tekintik a tagjaikat, sőt egyesek nem is 
szívesen nevezik önmagukat „egyháznak”. Ezek a szerve
zeti különbségek is sugallják a tradicionális közvélemény
nek, hogy ezek valahogy mások -  talán épp egy újabb 
szekta.

Gy. M.: Arról már vannak adatok, hogy az egyes kis egyhá
zaknak hány tagjuk van?

K. T.: A szakértők is, a beavatottak is régóta tudják, 
hogy néhány száz vagy ezer fős közösségekről van szó. 
Ezek a kis közösségek azonban nem mind kívánják nyil
vánosságra hozni belső életüket -  van, amelyik egyáltalán 
nem is szolgáltat adatot magáról - ,  mert az egyes ember 
legszemélyesebb ügyének tekintik a közösségükben való
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részvételt. Ha azonban a hatásukat 
nézzük -  a Magyar Gallup Intézet
nek vannak ilyen felmérései akkor 
azt tapasztaljuk, hogy a kis egyházak 
létszámukat jóval meghaladó módon 
ismertek. Bizonyára szerepe van eb
ben többek közt a tömegkommuniká
ciónak.

Gy. M.: Az önök kutatásából az nyil
ván kiderül, hogy a lakosság mely vallás
felekezetekhez tartozik. De lehet-e azt 
tudni, hogy mekkora hányaduk vallásos 
igazán?

K. T.: A Medián Közvélemény
kutató Rt egy 1993-as vizsgálatából 
összeállítottunk egy adatsort. A kér
dés az volt, hogy hetente, havonta 
többször, évente egy-két alkalommal 
(nagyobb ünnepeken), vagy egyálta
lán nem vesz-e részt valaki egyházi 
alkalmakon. A válaszolók fele csak 
egyházi ünnepeken jár templomba; 
viszont nemcsak a tradicionális egy
házak hívei, hanem azok is, akik nem 
vallották magukat egyháztagoknak. 
Egy másik megközelítés -  amelyet 
Tomka Miklós használt először -  azt 
tudakolja, hogy valaki vallásosnak tart
ja-e magát vagy sem; és ha igen, a 
maga módján vallásos, vagy egyházá
nak tanítása szerint. Nos, a válaszo
lók többsége -  mintegy 60 százalék -  
a maga módján vallásos. Csupán 11- 
18 százalék nyilvánítja ki, hogy egy
házának tanítását követi. Egyébként 
azt, hogy mennyire nem függ össze a 
vallásosság és az egyházhoz tartozás, 
illlusztrálja egy szűk körű interjú az 
1970-es évekből (Tomka Miklós). Eb
ben még az is előfordul, hogy valaki 
katolikus, miközben ateista, amennyi
ben nem hisz Isten létében.

Talán ide illik egy személyes val
lomás: igyekszem szakmailag korrekt 
lenni, de szomorú vagyok. Úgy látom, 
hogy a felekezeti hovatartozás fesze- 
getése sokkal inkább a költségvetések 
és az egyházpolitikusok problémája, 
mint az egyéné és közösségé. A vágy 
a transzcendens iránt az ember 
legmagasabbrendű szükséglete; hit (le
galább valamiféle) nélkül nincs szemé
lyes integritásunk. Ugyanakkor lát
nunk kell, hogy a vallásgyakorlás tra
dicionális formái fokról-fokra kiürül
nek. Sőt ha erőltetjük őket, egyene
sen gátjává válnak annak, hogy az 
ember rátaláljon a saját hitére és ki
alakíthassa a maga vallásosságát. 
Ezért tartok tőle, hogy a tradicionális 
egyházi szervezetek és templomi szer
tartások újjáélesztésének mai hulláma 
hosszabb távon nem hogy segítené, 
hanem akadályozza egy modem val
lásosság kialakulását.

Európában az egyházak -  mégpe
dig éppen a tradicionális egyházak -  
mindig is a társadalom szervező erői 
voltak, és gondokim, nálunk is újra 
azokká válnak. Ehhez azonban nem 
elegendő a társadalomtól követelni, 
hogy változzék meg (pékiául hogy le

gyen „keresztény”), és respektálja új
ra az egyházi jogokat és tevékenysé
geket. Azt hiszem, lelkész értelmisé
günknek legalább ennyire fel kellene 
készülnie a rendszerváltozás új kihí
vásaira; mert a mód, ahogyan a lelké- 
szi kar negyven évnyi száműzetés után 
ismét a közélet porondjára lépett, en
gem szorongással tölt el. Hányán 
vannak, akik ősi jussot követelnek 
vissza egy képzelt ellenségtől, mint
ha nem is együtt, ugyanabban a kö
zösségben nőttünk volna fel, mintha 
nem is egy társadalom tagjai vol
nánk.

Hogy ne beszéljek rébuszokban: 
engem megrendít, amikor a nemzet

KÖNYVISMERTETÉS

DOBSZAY LÁSZLÓ:
A Gregorián ének kézikönyve

Kditio Musica Budapest, 1993.

Alapvető mű hagyta el június közepén 
a Zenemű Nyomdát. A témát alaposan és 
sokoldalúan feldolgozó magyar nyelvű 
könyv már régóta hiányzott a gregoriánnal 
és a liturgikával foglalkozók könyvtárából. 
A második világháború előtt jelentek meg 
kisebb terjedelmű szakkönyvek, a tizenkét 
évvel ezelőtt napvilágot látott Rajeczky 
Benjámin „Mi a gregorián?” című könyve 
is e sorba tartozik. Dobszay László most 
megjelent kötete átfogó szemléletet nyújtó mű, 
amely egyben a részletekre is kiterjedő ma
gyarázatokkal szolgál Ezért a gregoriánról szó
ló magyar irodalom legjobb kézikönyve.

Az 525 oldalas mű hallatlanul világos lo
gikával építkezik. A giegoriánum ismerte
tése annak alapjával, a római liturgia törté
netével és szerkezetének bemutatásával kez
dődik. így a katolikus liturgiában járatlanok
nak is jó koordinátát ad, hogy abban a gre
gorián zenei ismereteket elhelyezhesse. A 
gregorián ének történetének harminc olda
las ismertetése izgalmas regényként olvas
tatja magát. Külön fejezet foglalkozik a kot
taírás kialakulásának történetével. Ez a rész 
Dobszay László kiváló munkatársának, 
Szendrei Jankának munkája. Meglepetést je
lenthet e fejezet azok számára, akik a gre
goriánt csupán a mai négyvonalas „punctum 
quadratum”-os kottázással ismerik. A  gon
dos elolvasás után kialakul az olvasó szem
léletében a hiteles kép: mennyire gazdag, az 
egész Európát átfogó hatalmas zenei kor
nak mérhetetlen sok variációjából alakult ki 
a ma hiteles, egységes gregorián kultúra. A 
könyv zenei stilisztikára vonatkozó fejezete 
jó eligazítást ad arra nézve, hogy az elő
adásban mindinkább megközelíthessük a stí
lusos interpretációt. A gregorián műfajok is
mertetése pedig az egyes liturgikus tételek
ről közöl hasznos tudnivalókat. E fejezet a 
csak liturgiával foglalkozóknak is pompás 
útbaigazító. Az utolsó rész mai kérdéseket 
tárgyal. Érdekes számunkra az orgonával 
való kíséret felkínált lehetősége. Ezt ugyanis 
az orthodox felfogás eddig nem engedte meg.

A kötetet egy 120 oldalas kottás példa
tár teszi teljessé. Énekelhető repertoárt ad 
azoknak az énekkaroknak, amelyek szeret
nék műsorukat néhány gregorián tétellel 
gazdagabbá tenni. Az eddig megjelent 30 
(harminc!) magyar gregorián hanglemez 
diszkográfiája pedig hozzásegít a hangzó 
anyag felkutatásához és megismeréséhez.

Dobszay Lázsló logikus és közérthető 
stílusa közel hozza az olvasóhoz azt a vilá
got, amely Európa zenéjét mind a mai na-

iskolarendszerét partikuláris hálóza
tokká akarják átalakítani, és ráadásul 
rám, mint hívő emberre hivatkozva. 
Etekintetben még mindig a nemzeti 
liberalizmusnál tartok (Eötvös József
től Imre Sándorig). Vagyis hogy az is
kola nem csupán egy-egy helyi-terü
leti közösség, vallási felekezet vagy po
litikai ideológia ügye, hanem -  túl
emelkedve e partikularitásokon -  va
lamennyiünké, akik egy társadalom
ban élünk és azonos törvényeknek en
gedelmeskedünk. Abban reményke
dem, hogy ez a kutatás, amely rávilá
gít a társadalmi realitásokra, segít nö
velni az együttműködést és visszafog
ni a széthúzás démoni erőit.

pig jelentősen meghatározza. Lelkészeink, 
akik liturgiával foglalkoznak, egyházzenésze
ink, akiknek hivatásukhoz tartozik ennek az 
anyagnak az ismerete, haszonnal és öröm
mel forgathatják e becses alkotást, és ezért 
könyvtárukból sem hiányozhat.

Két megjegyzést kívánok a fentiekhez 
hozzáfűzni. A II. vatikáni zsinat a mi, evan
gélikus szemszögünkből nézve mindenképp 
pozitív mozdulata volt az egyháznak. Az 
ökumenikus nyitás és az anyanyelvi liturgia 
ajánlása olyan lépések voltak, amelyek kö
zelebb hoztak minket: protestánsokat és ka
tolikusokat egymáshoz. A könyv írója sze
rint azonban a II. vatikáni zsinat -  ha nem 
is rendelkezéseiben, hanem ajánlásaiban és 
azok következményeiben -  egy olyan folya
matot indított el, amely az immár kétezer 
éves gregorián tradíciót megszakította. A 
nem egységes liturgikus nyelv, a nemzeti 
nyelvhez igazodó és a nemzeti zenekultúrá
ból származtatott dallamok mintha a grego
rián végét jelentenék. E könyv e partszaka
dásnak akar ellene állni, biztos cölöpöket 
verve a zenetudomány tényeiből és liturgi
kus-esztétikai kritériumaiból A szerző ér
velése ezirányban kétségtelenül meggyőző 
erejű.

A másik, amit világosan látni kell: a gre
gorián a római egyház éneke. „A gregorián 
nem a római liturgia egyik lehetséges meg
zenésítése, hanem eredeti, vele egy tőről fa
kadt megnyilvánulása Hozzá képest a ké
sőbbi egyházzene csak másodlagos, minden 
értéke ellenére inadekvát szerkesztmény.” 
(Idézet a 17. oldalról.) Egyértelművé válik, 
hogy e liturgikus éneklés miként építő esz
köze a római egyháznak. „Általa a teljes 
egyház, mint közösség a maga legideálisabb 
formájában lép Isten elé, s ugyanakkor a 
liturgiában ezen ideál szerint építi önmagát.. 
A liturgiát végsősoron Isten és az egyház 
határozza meg, nem pedig a jelenlévők. A 
liturgia tehát a résztvevőktől nem kreativi
tást vár, nem alkotó megnyilatkozást, hanem 
kívülről kapott formákba való belemerülést, 
hogy ezáltal belső tartalomban részesedje
nek.” (Idézetek a 18. oldalról) Sapienti sat.

E mondatok írójának igaza van. Ezt kell 
tudnunk nekünk is, akik liturgiát művelünk, 
akár oltár előtt, akár kórus előtt állva, akár 
íróasztalnál foglalkozva vele: a liturgikus ze
ne megragad és éneklőjére visszahat. Tar
talma, formája, tradíciójának megnyilvánu
lása épít bele az egyházba: a római zene a 
katolikus egyházba, a wittenbergi korái az 
evangélikusba, a genfi zsoltár a református
ba. Ebben a mi sokszínű korunkban jó ezt 
tudnunk, és jó, ha nagyon vigyázunk, mit 
énekeltetünk egyházunkban, és jó, ha fel
mérjük, milyen ének hová viszi fiataljainkat, 
egyházunk jövőjét.

Trajtler Gábor
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Fórum

Bibliai antropológia?

Bonnyai Sándor ny. lelkész, volt 
KIÉ titkár „Régi kérdések, új embe
rek...” c. cikkéhez szerkesztő úr azt a 
megjegyzést fűzte, hogy „a cikk ere
deti kéziratát véleményezésre P.K-nak 
és P.T-nek átadtam, de választ nem 
kaptam.”

Mint a megjegyzésben megneve
zett P.T., valójában nem is kívántam 
erre a cikkre véleményt adni, észre
vételt tenni. Miért? Mert nem vagyok 
teológus, csak egyszerű bibliaolvasó 
keresztyén, és mert Bonnyai Sándor 
nagytiszteletű úr 28 évig gyülekezeti 
lelkészem volt, akit ma is tisztelek és 
szeretek. Az igaz, hogy nem voltam 
és ma sem vagyok mindenben azonos 
teológiai látáson vele, de tudom, hogy 
Krisztus ügyét mindig komolyan, 
egész életét odaszánva szolgálta a ma
ga látása szerint.

A cikk és a megjegyzés megjele
nése után mégis szükségesnek érzem 
a véleményem közreadását. Nem a 
bibliafordítás, vagy a bibliai antropo
lógia kérdésében szeretnék elsősorban 
szólni. Ez nem a laikusok területe. A 
hajdú nê  szóljon hozzá a harangön
téshez! Építész vagyok, így nem tu
dok „szakszerűen” hozzászólni teoló
giai kérdésekhez. Bár Ágoston Sán
dor, akitől az evangélikus KIÉ-ben ez 
a látás elindult, szintén építész volt.

Mi az, ami legjobban zavar a cikkben, 
és korábban is zavart ebben a teoló
giai látásban? A kirekesztés, a kizáró
lagosság! Aki nem így olvassa a Szent
írást, az ferdítő, eltévelyedett, elveszett 
ember. Ezt szektás magatartásnak tar
tom.

Két komoly, idős lelkész vitáját 
hallgattam egyszer éppen a bibliai ant
ropológiáról. Az egyik az ember hár
masságát, a másik az ember kettőssé
gét vallotta. A vita közben az egyik 
az ember kettősségét bizonyítandó, 
egy igehelyet olvasott fel. Mire a má
sik felkiáltott: „Látod, ez bizonyítja az 
ember hármasságát!” Ugyanazt az 
igét az egyik is és a másik is bizonyí
tó erejűnek tartotta a maga teológiai 
látásához.

Így jártam én is, a cikkben is em

lített, préegzisztencia bizonyítására 
sokszor hallott igével, a Róma 5,12- 
vel. Mindig így hallottam idézni en
nek a teológiai látásnak hirdetőitől: 
„az egyéni, egy ember által jött be a 
világba a bűn. Tehát, minden ember 
ott vétkezett a teremtés után a 
paradicsomban.” Ez az ige otthon el
olvasva éppen az ellenkezőjét mond
ta nekem! Pál itt egészen „fundamen
talista” szemlélettel emlékezik a bűn
esetről. „Mert úrrá lett a halál Áriám
tól Mózesig azokon is, akik nem 
Ádám  vétkéhez hasonlóan estek bűn
be,” (új fordítás) és „minden ember
re átterjedt a halál azáltal, hogy min
denki vétkezett.” Minden ember vét
kezett! Ez egyértelmű tanítása a 
Szentírásnak! De a „mikorra”, a 
„hóira” nem ad világos feleletet. Pál 
párhuzamba állítja az egy Ádám  vét
két, mely minden embernek kárhoza
tává lett, az egy Krisztus által való 
megigazulással. Éz a párhuzam értel
metlen a „minden ember” és az „egy 
Krisztus” értelmezésében. Ez az ige 
is példa arra, hogy egy igerészből, az 
egész Szentírás alapján kialakított teo
lógiai látásunk, „hitvallásunk” szerint 
alakítjuk az ige értelmezését.

Azt hiszem, az ember kettős, vagy 
hármas felépítettsége is értelmezési 
kérdés. Valóban, Pál világosan beszél 
a szántról, pszüchéről, pneumáról, de 
éppen az. egyik kulcsige, az lKor 2,6- 
16 gondolkodtatja el az olvasót: „A 
pszüchikosz anthiróposz pedig nem fo
gadja el az Isten Pneumájának dolga
it... a pneumatikosz azonban mindent 
megítél, de...” A pszüchikos 
anthróposznak nincs pneumája? Vagy 
a pneumatikosznak nincs pszüchéje? 
Akkor hol a hármasság? Ez az ige 
nyilván az ÉN, az EGO, aki vagyok, 
irányultságáról beszél. A belső embe
rem vagy a földi dolgok, a test felé 
irányul, vagy újjászületése után, felfe
lé, az Isten felé tájékozódik. Az Én, 
Aki Vagyok felvetésével eszembe jut 
az is, hogy talán beszélhetnénk az em
ber „négyességéről” is? Hiszen a bel
ső embert a Szentírás sokszor nevezi 
szívnek, kardiának is!

A szóhasználat sem azonos min
den szentírónál. Pál nagyon követke
zetesnek látszik a pszüché és a 
pneuma használatában. Máténál azon
ban így találjuk leírva Jézus szavait: 
„Ne féljetek azoktól, akik megölik a 
testet, hiszen a lelket (pszüché) nem 
tudják megölni.” (Mt 10,28.) Azaz a 
testi elmúlás, a halál után, „ketten” 
maradnak? Á pszüché és a pneuma? 
Egyébként, éppen Máté idézi úgy az 
Ótestamentumot, hogy Istent 
pszüchének mondja. Mt 12, 18: „íme 
az én szolgám, akit kiválasztottam, 
akit én szeretek, akit kedvel a lelkem 
(pszüché). Lelkemet (pneuma) adom 
neki.” Á lélek és a szellem szó hasz
nálatáról: vallom én is, jó lett volna, 
ha őseink, sok más nyelvhez hasonló
an, két szót használnának a héber és 
görög szavak fordításánál. Azonban 
azt, hogy a lélek szót csak a 
pszüchénél használjuk, és a szellem 
szót a pneumánál, nehéz még elfogad
ni. Lehet, hogy néhány évtized múlva 
ez természetes lesz, de ma még zava
ró. Miért? A szóösszetételek és a mö
göttük lévő tartalom miatt. Hogyan 
fogadnánk ma a lelkipásztor helyett a 
szellemipásztort, a lelkiismeret helyett 
a szellemiismeretet. A gyülekezetek
ben folyó lelki munka helyett a szel
lemi munkát. Biztos, hogy az embe
rek jól értenék a szavak hordozta tar
talmat?

A lélek szó az első magyar össze
függő nyelvemlékünkben, A halotti 
beszédben, már szerepel. A szellem 
szót, tudomásom szerint, a nyelvújítás 
alkotta, éppen az irodalom, a kultu
rális élet kifejezésére. Úgy érzem, még 
sok időnek kell eltelni, míg ennek a 
mesterségesen alkotott szónak a jelen
téstartalma átmegy a pneuma jelen
téstartalmára. Nem tartom jónak, ha 
egyszerűen „ferdítésnek” minősítik 
bibliafordítóinknak azt a nehéz küz
delmét, hogy egy más nyelv (nem is 
élőnyelv!) szavának jelentéstartalmát 
megpróbálják a magyar nyelv közel 
azonos jelentéstartalmat kifejező sza
vára átültetni.

Ferdítés az, ha a cikkben példa
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képpen felhozott angol és német bib
liafordítások a görög nyelv három ki
fejezését a szeretetre, csak egy szó
val tudják kifejezni? Miért nem di
csekszünk, hogy nekünk, ha nem is 
három, de két szavunk van erre! Bár 
érdemes figyelni a szavak jelentéstar
talmának változására, hiszen a régi 
Károli Biblia még így fordította a Mt 
3, 17-et: „Ez amaz én szerelmes fiam, 
akiben én megengeszteltetem.” Ugye, 
akkor senki nem gondolt arra, hogy 
Jézus egy nőbe szerelmes? Pedig ma 
a „szerelmes fiamat” így értenénk!

Hajdú létemre mégis hozzászóltam 
a harangöntéshez. Abbahagyom, és el
nézést kérek érte. Remélem, lesznek 
teológusok, akik alapos szaktudással, 
bővebben írnak ezekről a felvetett 
kérdésekről.

Visszatérek arra, ami igazán zavart a 
cikkben. A kirekesztő szemléletre. 
Biztos, hogy csak így helyes értelmez
ni a Szentírást? Visszaemlékezve arra 
a több mint negyven esztendőre, amit 
Krisztus kegyelmére hagyatkozó em
berként tölthettem el, emberek jutnak 
az eszembe. Akikkel együtt olvastam 
az Igét, együtt imádkoztam. Éltem a 
közösséget, és akik valóban komolyan 
vették a Krisztus követését. Némelyi
kük az ember hármasságát vallotta, 
némelyikük a kettősségét. Volt, aki 
csak a lélek szót használta. Volt, aki 
a lélek és szellem szavakat. Ha az ala
pokban egyetértettünk, ez sohasem 
zavart, nem választott el egymástól.

Mik ezek az alapok? Ezek: Isten te
remtett engem, a külső és belső em
beremet egyaránt. Bűnös vagyok. 
Megrontottam az Istennel való kap
csolatot, és ezért elveszett vagyok, de 
Isten, Jézus Krisztus váltsághaláláért 
megbocsátja bűnömet. Újjászül, ha 
belátom bűnös voltomat, bánom bű

neimet és elfogadom a kegyelmet, 
mint Isten ajándékát. Ezután pedig 
hűségesen igyekszem követni Uramat 
és Megváltómat, szolgálva az embe
rek között szeretetével. Ennyi! Emel
lett értelmezheti a Szentírás egyes he
lyeit másképpen mint én, mégis test
vérem a Krisztusban! Aki ezt az ala
pot vallja, arról hogyan tételezhetem 
fel, hogy nem komolyan, nem térdein 
tusakodja ki az ige üzenetét a maga 
számára, még ha végül mást is ért 
alatta, mint én.

Komolyan kellene vennünk Pál 
apostol Szentiélektől ihletett tanítását 
a Róma 14-ből: „A hitben erőtelent 
fogadjátok be, de ne azért, hogy né
zeteit bírálgassátok... Ki vagy te, hogy 
más szolgája felett ítélkezel? Tulajdon 
urának áll, vagy esik. De meg fog áll
ni, mert van hatalma az Úrnak arra, 
hogy megtartsa.” Ez nem jelenti, hogy 
mindegy, mit tanítunk, vallunk. Ké
sőbb így ír Pál: „mindegyik legyen 
biztos a maga meggyőződésében... te
hát mindegyikünk maga fog önmagá
ról számot adni Istennek.”

A cikk többször említi az evangéli
kus KIÉ-t, ahol Ágoston Sándor taní
tása nyomán kialakult a cikkben fel
vázolt teológiai látás. Hol vannak egy
házunkban azok az emberek, akik ma
gukévá tették ezt a látást? Kivonul
tak az evangélikus egyházból! Külön 
közösséget alkottak. Nem kiüldözte 
őket az egyház, hanem kivonultak, és 
gúnyolják az egyházat, megvetik, mint 
hamisan tanítót! Igaz, van miért szé
gyenkeznünk az egyházunkban. Sok a 
nyomorúságunk. Sok területen és sok 
személyben kellene alapvető változás
nak bekövetkeznie. Ennek ellenére 
egyházunkban sok helyen hirdetik he
lyesen az igét. Hirdetik és élik lelké
szek és gyülekezeti tagok azt a közös

alapot, amelyről az előbb írtam. így 
lehetne együtt élni, szolgálni az egy
házban.

Én is egyesületi keretben indultam 
el a hit útján. A 40-es évek végén a 
C.E. Szövetség, a Bethánia Egyesület 
tagja voltam. Ott nem az egyházból 
való kiszakadásra buzdítottak, hanem 
a gyülekezetben való aktív részvétel
re. Hadd idézzek befejezésül a 
Bethánia akkori főtitkárának, Szikszai 
Béninek „Mécsvilág” c. könyvéből: 
„Meg ne utáld anyádat, ha vén, szól 
az ige. Nyilván sokszor megvénült az 
egyház. Nem szült fiakat. Megöreged
ve ült sátrában. Olyanná lett, mint 
Oholá és Oholibá, de fiainak, akiket 
szült, nincsen jogukban ezért útálattal 
és ítélettel elfordulni tőle. A fiúnak 
hordoznia kell anyja szégyenét és gya
lázatát, és mindent megtenni érte, 
hogy paráznaságából megépüljön, 
hogy magtalanságából kigyógyuljon, 
hogy orcája ne a festéktől, hanem a 
Szentlélek pújától nyerje szépségét... 
Semmivel sem tesznek jobb szolgála
tot az ördögnek a megtértek, mint 
amikor kiszakadnak az egyházból. 
Egyházat alkotnak és az éppen úgy 
magában hordozza a romlás csíráit, 
mint amelyiktől elszakadtak... Elöre
gedett anyját tagadja meg, akit talán 
az öregség rúttá tett, de a fiúnak még 
ebben rútságában is szeretnie kell, 
sőt az elöregedett anyjának éppen eb
ben az elesettségében van igazán 
szüksége az életerős fiú szolgálatára”

A teológiai látás „tisztázása” he
lyett fontosabbnak tartanám annak 
megvizsgálását, hogy akik ezt a látást 
vallják, amit a cikkben olvashattunk, 
ott vannak-e gyülekezeteinkben ? Szolgál- 
nak-e egyházunkban alázatosan, má
sikat különbnek tartva maguknál?

Pintér Győző Tibor

DR. BOLERATZKY LÓRÁND:

Megjegyzés két zsinati ajánláshoz
1

Az egyházi törvénykezéssel kap
csolatos alapelvek tárgyalása során 
olyan zsinati ajánlás született, hogy az 
egyházi bíróságoknak ne legyen vagyon
jogi ügyekben hatásköre és ne lehessen 
bírósághoz fordulni az egyháztagok 
egyházhoz tartozással járó hűség és 
kötelesség megszegésének eseteiben.

Az 1891-94 évi Egyházi Alkotmány 
az egyházi törvénykezési eljárás köré
be vonta az egyházak, vagy egyház
megyék elválását és szövetkezését il
lető vagy abból eredő vitás kérdése
ket; az egyházi testületeknek az egy
házi viszonyból származó kereseteit, 
végül az egyházi tisztviselők s esetleg 
azok örökösei által vagy ellen hivány 
vagy hivatali viszony alapján indított 
kereseteket.1

Az 1934-37 évi egyházi törvények 
jelentősen kibővítették az egyházi bí
róságok hatáskörét, mert sommásan

fogalmazva, ide tartoznak „az egyhá
zi közigazgatás körében, úgyszintén 
vagyoni kérdések tekintetében felme
rülő panaszok és vitás ügyek.”2 A va
gyoni keresetekről szóló IV. fejezet 
pedig nyolc pontba összefoglalja azo
kat a követeléseket, melyeket egyhá
zi törvényszék előtt lehet érvényesíte
ni. Ide tartoznak az anya-, leány- és 
fiókegyházközségek és szórványhelyek 
egymáshoz való viszonyából, egymás
sal szemben fennálló követelések, az 
egyházközségeknek vagy más önkor
mányzati testületnek vagyonközössé
géből vagy más közösségi jogviszonyá
ból vagy annak megszüntetéséből egy
mással szemben felmerülő vagyoni kö
vetelések; valamely egyházi intézetnek 
vagy egyházközségnek valamely egy
házi önkormányzati testületből kivá
lásával kapcsolatos követelések; újon
nan alakuló egyházközségnek az egy
házi és iskolai vagyon megosztására

vonatkozó követelése; hivánnyal vagy 
szolgálati jogviszonyból eredő követe
lések a magánjogi jogviszonyból ere
dő követelések kivételével; vagyon
tárgy kezelésével vagy átadásával kap
csolatosan a hivatali előd és utód kö
zött fennálló követelések; illetve az 
egyházi tisztviselő által okozott kár 
megtérítése iránti követelések.

Az 1966 évi Egyházi Törvények 
szerint az egyházi bíróságok kizáróla
gos hatáskörébe tartozik -  többek kö
zött -  az egyházi szervek és testüle
tek, egyházi szervek, testületek és al
kalmazottai, nyugdíjasai és özvegyeik 
egymás iránti vagyonjogi és az alkal
maztatás viszonyából, valamint a jog
ellenes cselekményekből származó 
minden kereset felett való döntés.3

Helytelen lenne az egyházi bírósá
gok hatáskörét feleslegesen szűkíteni, 
még kevésbé vagyonjogi vonatkozás
ban teljesen megszüntetni. Ha nem is
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osztjuk mindenben a református egy
ház törvényjavaslatában olvasható azt 
az álláspontot, hogy az egyházi bíró
ságok „a hatáskörükbe tartozó ügyek
ben minden világi hatóság és bíróság 
kizárásával határoznak", mert ez sok 
esetben célszerűtlen megoldást jelen
tene, mégis fontos az egyházi bírósá
gok függetlenségének hangsúlyozása, 
mert különben másodlagos bíróságok
ká degradáljuk ezeket. Tetszetős érv 
az, hogy az államhatalom nem nyújt 
segédkezet az egyházi ítéletek végre
hajtásához, ez azonban csak annyiban 
áll, hogy közvetlenül nem nyújt, mert 
az egyházi ítéletek nem végrehajtható 
közokiratok. De az egyházi bírói eljá
rás végrehajtásának sikertelensége ese
tén még mindig az állami jogban meg
határozott jogokat ugyanúgy érvénye
sítheti állami kényszer segítségével, 
mint bármely más szervezet.2 * 4 Az egy
házi bíróságok vagyonjogi ügyekben 
való kompetenciájának sommás elve
tése jogfeladást jelentene, amely hatal
mas illetékek lerovását tenné szüksé
gessé a bírósági eljárásban. De abban 
az esetben, ha az érdekelt peres felek 
az eljárás megindításakor az egyházi 
bíróságok hatáskörét elismernék, an
nak alávetnék magukat s a bíróságok 
mintegy választott bíróságként járná
nak el, a végrehajtás lehetősége is biz
tosítva lenne.

Az egyházi bíróságok hatáskörét 
fenn kellene tartani az egyházi jogi 
személyek egymás közti vagyoni kö
vetelésével (kiválással vagy vagyonkö
zösség megszüntetésével, vagy területi 
módosítással kapcsolatos vagyoni igé
nyek esetén), illetve egyházi tisztvise
lő által okozott károk megtérítésével 
kapcsolatos követelések érvényesítése 
iránti pereknél. Feleslegesnek látszana, 
hogy egy vallásos egyesület vagyonjo
gi igényével csak világi bírósághoz for
dulhasson.

2
A másik vitatott kérdés azzal kap

csolatos, hogy az egyházi bíróságok 
joghatósága csak az egyházi tisztség- 
viselőkre, vagy a tisztséget nem viselő
egyháztagokra is kiterjedjen?

Ebben az összefüggésben sokan az 
1923. évi ostfyasszonyfai fegyelmi sza
bályzatra szoktak hivatkozni, amely a 
vegyes házasok hűtlensége esetére, az 
egyház kárára történő reversális-adás 
esetére különböző sanctiókat helyez 
kilátásba: így az egyháztag nevének a 
szószékről történő kihirdetését, az 
összes lelkészi szolgálattól való eltil
tást, így az úrvacsoravételtől is, a ha
rangok használatától és gyermekeik
nek egyházi iskolába történő felvéte
lének a megtagadását.5 A szabályzat 
indokolása szerint: „nem volna méltó 
az egyházhoz, hogy olyan egyházta
gokat, akik hűtlenségüknek nyilvánva
ló bizonyítékait adják és bűnös gyen
geségük felett utólag sem tanúsítanak 
megbánást, a krisztus kegyelem ugyan
azon ajándékaiban és az egyházi ke
gyelet és megbecsülés ugyanolyan kül

ső jeleiben részesítse, mint a legbuz
góbb egyháztagokat.”

Ezek az intézkedések a mai megí
télés szerint talán túlságosan súlyosak, 
mivel azonban az egyháztagot nem le
het egyháztagságától megfosztani és 
úgy kizárni, mint egy egyesületi tagot 
el lehet távolítani az egyesületből, az 
egyház önvédelemből, a társadalom 
sűllyedő erkölcsi megítélése miatt rá
kényszerül arra, hogy az evangéliumi 
mérce alkalmazásával útját állja azok
nak a jelenségeknek, melyek az egy
ház hitelét és egyre fogyó állományát 
az elmúlt időszakban is erősen káro
sították. Tisztában kell lennünk azzal 
is, hogy jogi eszközöktől nem várha
tunk döntő eredményeket -  mert er
re a jog alkalmatlan -  mégis nem len
ne helyes, ha szó nélkül elmenne az 
egyház olyan jelenségek mellett, ame
lyek húsába vágnak és a cselekvő sze
mélyén keresztül magának az egyház
nak a hitelét kérdőjelezik meg.

Elvi szempontból nem kellene kü
lönbséget tenni egyházi alkalmazott és 
egyházi tisztséget be nem töltő egy
háztag között, mert az evangéliumi pa
rancs egyformán kötelez minden egy
háztagot; mégis az egyházi tisztséget 
betöltő személy felelőssége fokozot- 
tabbnak tűnik.

Az 1934-37. évi zsinati törvények 
szerint az egyházhoz tartozással járó 
hűség és kötelesség megszegése ese
tén az ügyet csak akkor kell egyházi 
bíróság elé vinni, ha előbb az egyház- 
község lelkésze, majd az elnökség 
eredménytelenül fáradozott azon,

OLVASÓI LEVÉL

Kedves Professzor Úr!

Az evangélizáció kérdéseiről c. írá
sokat olvasva, visszaemlékezhettem 
egy-egy eseményre, amelyek sodrásá
ba én is belekerültem. Gyenesi és fóti 
konferenciák, tanfolyamok, a végén: 
levelező teológia. Sok tartós élményt 
nyújtó ébresztő- és hitmélyítő igehir
detést hallgattam. Tartósabb élménye
ket, mélyebb nyomokat Túróczy Zol
tán, Balikó Zoltán és n. Zászkaliczky 
Pál igehirdetései hagytak bennem. Ma 
már tudom, hogy nem véletlen. Ezek
ben az igehirdetésekben érezhető volt 
az Isten közelségéből adódó feszültség.

Sok igazán nagyszerű igehirdetést 
lehet ma is olvasni és hallani. Mégis, 
mintha a mai igehirdetésekben a hori
zontális irányultság érvényesülne a verti
kális hangsúly rovására. A nagyszerű 
gondolatoktól és példás logikai felépí
tésüktől válnak olyan vonzóvá és fog
lalják le a hallgatók érdeklődését, fi
gyelmét. A helytelen arányok kiala
kulása és gyakorlása a pártállam és a 
diktatórikus egyházvezetés idején -  „a 
csak túléljük” -  viszonyok között kor
látozott mennyiségben és milyenség
ben még elfogadható. De mintha a 
rendszerváltás után is, a Nagykon- 
stantinuszi viszonyok között sem tud
nánk (nem is akarunk?) ezekről le
mondani! -  Sürgősen és aláhúzva sze-

hogy „az egyháztagot szeretettel, a 
rábeszélés és meggyőzés eszközeivel s 
jóakaratú intéssel belátásra és helyes 
magaviseletre térítse”. Az egyházi bí
róság egyébként feddést, súlyosabb 
esetben pedig aktív és passzív válasz
tójogtól maximálisan öt év időtar
tamára történő felfüggesztést alkal
mazhat.

A fenti eljárás olyan esetekben 
volt alkalmazható, amikor az egyház
tag magaviseletével, akár egyes csele
kedetével az egyház iránti hűséget 
megszegi; a vallásos vagy általában az 
erkölcsös érzést sértő életmódjával 
vagy magaviseletével az egyház- 
községben megbotránkozást okoz; az 
egyházközségi tagsággal járó köteles
ségeinek teljesítésében megátalkodot- 
tan hanyag; az egyházközség vagy más 
egyházi testület békéjét viszályko
dással megháborítja; végül az egyházi 
hatóság törvényes rendelkezéseinek 
vagy intézkedéseinek konokul ellen
szegül vagy az egyházi hatósággal 
szemben egyébként botránkozást oko
zó módon tiszteletlen.6

A lábrakapott szabadosság megál
lítása mindnyájunknak nemcsak erköl
csi, de jogi kötelessége is.

Jegyzetek

1 Egyházi Alkotmány 329. §
2 Egyházi Törvények VIII. te. 1. § és 156.§
3 Egyházi Törvény VI. törvény 1. § 3. pont.
4 A lelkiismereti és vallásszabadságról, va
lamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. 
törvény 15. §-ának min. indoklását lásd.
5 Megjelent az Evangélikusok Lapja 1924. 
évi számában.
6 E.T. VIII. tv. 175-176. §

retném hangsúlyozni, hogy nem a 
„tárgyilagos kritika” szándékával, ki
zárólag a segítés szándékával fogalma
zódtak meg bennem ezek a gondola
tok! Lehetőleg ezek ne kerüljenek a 
lelkészek nyilvánossága elé. (A szer
kesztő mégis fontosnak tartja a levél 
közlését.) Csupán az Ön számára kí
vánom elfogadhatóbbá tenni felisme
résemet, hogy időszerűnek tartanám 
ébresztő és hitmélyítő igehirdetés-so
rozat, pl. posztillás kötet megjelentetését 
éppen Balikó Zoltán igehirdetéseinek 
gyűjtéséből Éppen ma reggel (örök
élet vasárnapján) hallottuk a „Vasár
nap reggel” című műsorban a tőle 
megszokott célratörő rövidséggel bi
zonyságtételét. Igehirdetéséből mindig 
érezhető Isten embermentő szereteté- 
nek közelsége és hatalma! Isten kö
zelsége mindig megtérést, megszente- 
lődést jelent. A Lp 93/4. sz-ban meg
jelent Scholz László igehirdetésében: 
„...hogy értünk állíttatott fel a Kereszt...” 

Olvasom az Efezusi levél magya
rázatát: „Megható volt a bizalom és ma 
is az, hogy ilyen feladatot országos egyhá
zunk első embere egy vidéki gyülekezet 
gyakorló lelkészére bíz ” (7. oldal.) Ez 
a mondat indít arra, hogy országos 
egyházunk vezetői, vagy a sajtóosztály 
vezetője kérné fel Balikó Zoltánt ige
hirdetéseinek -  talán ádventtől 
ádventig -  közreadására. Tisztelettel 
és szeretettel kérem ehhez közbenjá
rását. Valószínű, ha személyesen ké-
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rém erre, elrontanám az egészet. -  
Tudatában vagyok a kérés nagyságá
nak. Hozzávetőleg Ismerem az anyagi 
terhét és kockázatát is a kiadásnak. -  
Mégis úgy vélem, hogy az ébredésért 
imádkozok és a bizonyságtételre ké
szek táborát jelentősen segítené Isten 
országának  építésében.

Az Ev. Életben az ébredésről meg
jelenő írások is egyre növelhetik hi
tünket és reménységünket, hogy egy
házunkban a lelki megújulás egyre te
rebélyesedik. De párhuzamosan foko
zódik felelősségünk is olyan tartalom
mal, hogy lehetőségeink szerint -  a 
téves elképzelések kiszűrésével -  a 
szükséges támaszok megadásával a

csíráiban már látható megújulás jó 
irányban follyon tovább. Ehhez egy 
jó lépésnek kínálkozik -  véleményem 
szerint -  egy ébresztő hitmélyítő posz- 
tillás kötet kézbeadása Ébredések egy 
olyan kis létszámú gyülekezetben is el
képzelhetők, ahol lelkészek vasárna
ponként nem tudnak igehirdetéssel 
szolgálni. Ahol egyetlen lehetőség jó
Í>rédikáció olvasása, felolvasása Ehhez 
enne szükség egy mai hangvételű, 

mégis Isten közelségét és szeretetét jól 
érzékeltető igehirdetés-gyűjteményre!

Külön öröm volt számomra az Ev. 
Élet júl. 25-i számában dr. Harmati 
Béla püspök-elnökünk szavait olvas
ni: (János) „...magányában átélte az

Úr közelségének, keze érintésének él
ményét. Az az üzenet van ebben... 
hogy Jánoshoz hasonlóan kell és le
het a Mester közelében élni...” Kér
dés, hogy ezek a szavak milyen mély
re hatoltak és maradandók-e a felava
tottak lelkében? De Ígéretes szavak
nak tartom megújulásunk vonatkozá
sában.

Szíves fáradozását kérésemben előre 
is nagyon köszönöm

Testvéri szeretettel:

Tihanyi György 
1993. július 25.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK

A sajtóhibáktól eltekintve nyári 
számunk több cikkére is kaptunk írás
beli reflexiót, észrevételt, kritikai meg
jegyzést. Volt, aki nagyon színesnek 
és olvasmányosnak találta ezt a szá
munkat, mások korainak találták az 
1994-es évforduló naptárt. (Egyik te
lefonos megjegyzés: kimaradt Ordass 
püspök úr 15. halálévfordulója. Ez az 
évforduló idén volt 1993 nyarán. Má
sik olvasónk arra hívta fel a figyel
met, hogy 1995-ben lesz 70 éves a 
Lelkipásztor -  erről kellene hosszab
ban írni). A Kollár Jánosról szóló elő
adásról [ami igazán időben jelent meg, 
hiszen Fabiny professzor úr előadása
kor már kézbeadható lett volna, hogy 
ez nem így történt, az iratterjesztési 
mulasztás]. A tartalomról eltérőek a 
vélemények, van aki túlságosan pozi
tívnak találja e Kollár portrét, mások, 
így a Szlovák Követség Kulturális In
tézetének igazgatója, akinek elküld
tem e lapszámot, hálájának adott ki
fejezést és többek között ezt írta: 
„Köszönöm a megküldött Lelkipász
tor című lap legújabb számát, ame
lyet nagy érdeklődéssel olvastam. A  
Éabiny Tibor prof. írását lemásoltam 
és elküldtem Szlovákiába. Remélem, 
hogy tovább is figyelemmel tudom kö
vetni folyóiratát... Aláírás Dr. Karol 
Wlachovsky nagykövetségi tanácsos.

Bonnyai Sándor Kemény Lajosról 
szóló írásához egyik olvasónk azt a 
megjegyzést fűzi, hogy K.L. 110 éve 
született.

Szemerei Zoltánnal folytatott inter
júhoz többen azt a megjegyzést fűz
ték, hogy máskor is kellene ilyen jel
legű tájékoztatót közölni, hiszen az 
Országos Egyház pénzügyi osztályve
zetője valóban a legilletékesebb anya
gi ügyeinkben.

A Fórum hitoktatásról írt cikkeire 
több visszhang érkezett. A hitoktatás 
égető kérdés, ebben a rovatban is 
folytatnunk kell részben a helyzetfel
ismerést, részben a megoldási javasla
tokat, mindenképpen konstruktív mó
don.

A Dohányzásról egy észrevétel ér
kezett, eszerint etikai kérdésként kel
lene kezelni és nem semleges vélemé
nyeket, esetleg orvosi tanácsokat hoz
ni a Lelkipásztorban. Bűn-e vagy sem 
a dohányzás? Mikor válik szenve
déllyé és így bálvánnyá a füstölés?

Kik a gyengék és kik az erősek ezen 
a téren (Róm 14)?

Van, aki sokallta az igehirdetési 
előkészítők számát (SZ.ü.u.11-22 va
sárnap.) -  mások éppen ennek örül
tek.

Végül egyik olvasónk kevesli a 
fiatal lelkészek írásait -  én is.

Továbbra Ls várom írásban vagy te
lefonon a visszhangot, sokat tanulok 
a megjegyzésekből. Köszönöm vala
mennyit.

Szerkesztő

KATECHETIKAI SZEMINÁRIUM '93
A Katechetikiai Szemináriumot 1993-ban június 28. -  július 3. között a 

Teológus Otthonban ismét megrendezte az Evangélikus Országos Egyház, a 
katechetikai munkát felügyelő püspök támogatásával.

A hét a részvevők gyakorlati igényeire volt tekintettel, a program tehát 
gyakorlati volt. Az elméleti részben Széli Bulcsú kispesti lelkész tartott tömör 
gyermekbibliakör-vezetői tanfolyamot. Bohus Imre lelkész 32 részből álló 
ószövetségi sorozatot állított össze -  lehetőleg a jelenleg használt hittan- 
köjiyvekben nem szereplő történetekből. Mind a 32 textus gyermekbibliaköri 
feldolgozásának tömör vázlatát elő is adta, felkészítendő egy tanévre a részvevő 
gyermekbibliakör-vezetőket. A sorozathoz Pintér Győző pesti egyházmegyei 
felügyelő egy-egy illusztrációt rajzolt, melyet a hallgatók megkaptak. Segít
ségükkel illusztrált aranymondásokat lehet készíteni a vasárnapi iskolás gyerekek 
illetve gyermekbibliakörösök számára. -  Abaffy Zsuzsanna budafoki hitoktató 
a gyermekbibliaköri bábjáték gyakorlati alapjait ismertette. -  Havasi Kálmán 
pestszentlőrinci lelkész a gumibélyegzős illusztráció-készítés gyakorlatába vezette 
be a részvevőket. -  A magvetőről szóló példázat alapján tartott hitépítő és 
szolgálatra buzdító reggeli áhítat,sorozatot. -  Az esti áhítatokat Isten peda
gógiájáról Gerőfiné Brebovszky Éva Deák-téren szolgáló lelkésznő testvérünk 
tartotta ugyancsak gazdag áldással.

Jövőre -  ha Isten megengedi -  az óvodai gyermekbibliaköri munkával és 
annak segítésével szeretnénk foglalkozni.

Az említett 1993/94. évi katechetikai előkészítőt Bohus Imre testvérünk 
megírta, és közlését a Lelkipásztor szerkesztője -  több részletben -, havonta 
folytatólagosan készséggel vállalta. Kívánjuk, hogy legyen áldott segítség 
egyházunk gyermekei közt végzett szolgálatban.

Havasi Kálmán

A MAGYARORSZÁGI LUTHER SZÖVETSÉG BUDAPESTI TAGOZATA
szeretettel értesíti tagjait, valamint minden érdeklődőt, hogy az új munkaévet 1993 szeptember 
20-án este 19 órakor kezdi meg a Deák téri Evangélikus Gyülekezet tanácstermében.

1993 szeptember 20. hétfő este 19 óra 
Ifj. Dr. Fabiny Tibor. Az amerikai Luther-kutatás nyomában
(Mit tanulhatunk a gettysburgi Luther-Intézettől, s az Intézet vezetőjének, Erié Gritsch „Márton 
-  Isten udvaribolondja'' c. könyvéből?)

1993 október 18. hétfő este 19 óra
Dr. Muntag Andor teol tanár Luther az Ószövetség professzora 

1993 november hó (később megadott időpontban!)
Dr. Pósfay György (Genf) és id. Fabiny Tibor
Katolikus Luther-kutatók szemináriumában (Beszámoló a „Luther és szabadság" címen rendezett 
8. nemzetközi Luther-kongresszusról, különös tekintettel Jared Wicks és Ottó H. Pesch katolikus 
kutatók szemináriumaira, amelyeket „Luther ekkleziológiája", illetve „A 16. századi tolerancia" 
címen tartottak. (Minneapolis, 1993 augusztus)

1993 december 13. hétfő (Deák téri Ev. Gimnázium Díszterem)
Weltler Ödön: Luther :rA szolga akaratról" c. művének készülő magyar fordításáról
Az előadó hamarosan megjelenő fordításából tagjaink számára részleteket előre megküldünk,
így a szövegről való beszélgetésre is lehetőség nyűik.

Örömmel értesítjük tagjainkat, hogy a MAGYAR LUTHER KÖNYVEK és a 
MAGYAR LLJTHER FÜZETEK első számai az ősz folyamán reménységünk szerint 
megjelennek.

Budapest, 1993 szeptember ifj. Dr. Fabiny ribor
a budapesti tagozat vezetője 

(tel: 1886-293)
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Az igehirdető műhelye

SZENTHÁROM SÁG ÜNNEPE UTÁNI
23. VASÁRNAP  
2Thessz 3,10-13

A vasárnapról:
A ma használt perikóparendek, illetve egész Agendánk 

folyamatosan számozza a Szentháromság ünnepe utáni va
sárnapokat, szakítva így avval a tradícióval, hogy nemcsak 
az utolsó, hanem az utolsóelőtti és azt megelőző, vasárnap 
is állandó részként illeszkedik az egyházi esztendőbe. Ezál
tal kiesik -  illetve csak rendkívül hosszú esztendőkben 
kerül elő -  az egyháznak a végső dolgokról szóló tanítása. 
(Ezért kértem a cikkírótól jeldolgozását! Szerkesztő)

Textusunk kissé hosszabb formában a német perikopa- 
rendben a Szth. ü.u. 15 vasárnap szerepel, amelynek ot
tani jellege: óvás a félelemtől, aggódástól, ezek távolíta
nak el az Istentől. A  mi vasárnapi meghatározásunk: Két 
világ polgáraiként! Látható, hogy eltérés van a kettő közt, 
tehát a német irodalom nem adaptálható teljesen.

A levélről
Kétségtelenül az USZ egyik legrégebbi irata, amely 

azonban ennek ellenére sok bevezetéstani vita középpont
jában áll(t). Néhányan (Wrede, Bultmann, Bornkamm) 
kétségbe vonják az eredetiségét, mások a címzés helyes
ségét (Goguél, Schweitzer A.), némelyek szerint a gyüle
kezet egy konkrét kis csoportjának szól (Harnack: zsidó
keresztyen kisebbség, Dibelius: vezetők).

A nyelvezettel kapcsolatosan is akadnak érdekes véle
mények: a szókincs páli, a stílus nem egészen az, lehet, 
hogy az apostol fogalmazványát valamely munkatársa 
(Spitta szerint Timóteus) dolgozta át. Valószínű azonban, 
hogy mégiscsak Pál írta, nemsokkal az első levél után, 
tehát valamikor az ötvenes évek elején.

A perikópáról
Szervesen hozzátartozik az előző pár vers is. Ha a 

szószéken nem is hangzik el, akkor is javaslom, hogy a 
készülés során 6-9 is munkaanyag legyen.

Kétségtelen tény, hogy a Thesszalonikai gyülekezetben 
vagy Pál apostol valamely tanításának félreértelmezése
ként vagy egy tévtanító szereplése nyomán a paruziavárás 
rendkívüli méreteket öltött. A gyülekezet jelentős része 
abbahagyta a munkát. Az apostol emlékeztet arra, hogy 
a munka a teremtés rendje (Gén 2. művelés és őrzés), 
ami a bűnbeesés miatt válik gyötrelmessé. Nem moralizál- 
gatás az amit tenni kell, hanem világi hivatásunkat tisz
tességgel ellátni.

Pál hivatkozik saját példájára, miszerint ő is munkával 
keresi meg a kenyerét és nem hagyja, hogy a testvérek 
tartsák el, oár talán ehhez is joga lenne, de rendkívül fon
tosnak tartja a személyes példamutatást. (Érdemes itt arra 
a zsidó felfogásra visszautalni, miszerint az éhezés nem 
természetes állapot, a lustaság következménye és bünteté
se.).

Érdemes végiggondolni, hogy ma, amikor a munkanél
küliség már nem csupán egy, a külföldi államok sanyarú 
helyzetére utaló kifejezés, milyen a munkaerkölcse a ke- 
resztyénségnek? Sőt: milyen a lelkészi munkamorál?

A két birodalom kettős állampolgárának a helyzete ál
talában sem könnyű, de különösen bonyolulttá válik itt. A  
munkavégzés áltálában díjazással jár, és ez a kérdés át 
nem léphető. Elfogadható érv-e az anyagi javak tagadása  ̂
mint a munkakerülés vagy munkamegtagadás alapja? 
Ugyanakkor a textus nemcsak a munkamorál kérdését em
líti, hanem foglalkozik az egyházfegyelem általunk időn
ként hanyagolt kérdésével is. Távolságtartásra szólít fel a 
tévtanítást követőkkel szemben. Ma a közeledésről beszé

lünk, bár az is igaz, hogy szélsőséges szektáktól mi is tá
vol szeretnénk tartani magunkat is, és a nyájat is. Gyüle
kezeten belül azonban az egyházfegyelemnek semmi érzé
kelhető nyoma sincs. Ezt természetesen nem lehet egyik 
pillanatról a másikra elérni. Itt nem a törvény, ami igazán 
eredményes nevelőeszköz, hanem a személyes példaadás.

Az igehirdetésről:
Két világ polgáraiként kell élnünk, úgy, hogy mindig a 

szigorúbb szabályokat követjük, nem azokat, amelyek la
zábbak. Az apostol emlegeti a követést. A  jó rendet kell 
követni, ami természetesen nem a „poroszos rend” és nem 
is a kispolgári merev, életidegen rendet jelenti. A terem
tés rendjét említi elsősorban, ami Krisztus után sem 
érvénytelenedett el, most is fennáll. Említi Krisztus rend
iét is, ami nem külsőségekben, hanem belső rendben je
lenik meg. Szó van a gyülekezet rendjéről is, ami megint 
nem sémát takar, hanem az élő szervezet rendjét.

Az igehirdetést meghatározza a lekció is, ami a Főpapi 
Imádság részlete: a világ és az elhívás kettőssége.

Ennek alapján a következő vázlatsorokat javaslom:
1. A keresztyének a világ rendjében
2. A ma keresztyéné a teremtes rendjében
3. A ma keresztyéné az egyház rendjében 
Vagy:
1. Kenyérkereset és munka
2. Munka és hivatás
3. Hivatás és elhivatás

Énekjavaslat: 436
Kollekta: Mindenható Atyánk! Add nekünk Szentlelke- 

det hogy a hétköznapok rohanásában ne feledjünk Té
ged, sem azt az ígéretedet, hogy bármikor visszajöhetsz 
minket ítélni. Add) hogy az erre való készülődésünkben 
se feledjük el feladatainkat és küldetésünket, a mi Urunk 
Jézus Krisztus által. Ámen.

Lackner Pál

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 
UTOLSÓ VASÁRNAP  

Jel 21,6-8

A vasárnapról
Örökélet vasárnapja, Halottak vasárnapja, Feketevasár

nap, hogy csak néhányat említsek az ismertebb nevek kö
zül. Az egyházi esztendő utolsó vasárnapja ez, amely az 
üdvtörténeti tagozódás szerint a végső dolgokkal, konrétan 
az ítélettel foglalkozik. Nem viszonyulhatunk hozzá úgy, 
mint egy lefutó sorozat utolsó darabjához, hogy csak le
gyünk már túl rajta. Sok helyen kapcsolódik hozzá a ha
lottakról való megemlékezés -  Magyarországon ez kétség
telen katolikus hatásra, november elejére tevődött át, de 
pl. Észak-Németországban ez a hagyomány még él.

Ezen a vasárnapon visszafelé nézünk, a múló egyházi 
évre, azokra, akiket ebben az évben elveszítettünk, ae elő
re is tekintünk, a rögvest kezdődő újra, messzebbre az 
idők végezetére és természetesen felfelé is, az Úrra.

A Jelenések Könyvéről
A könyv a bevezetési szakmunkák egyik kedvelt cse

megéje, ezt a véleménycsokrot Pröhle: Újszövetségi Beve
zetés és Karner: Apokalipszis c. művek kimerítő alapos
sággal közük, így ennek elemzésétől eltekinthetek. Mind
össze G. Voigt Liebfrauenbergi előadásának bevezetését
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szeretném idézni: „Ha egy ember írta, és ez bizonyított, 
a Wahrheit und Dichtungot, a Faustot, az Utazás 
Itáliábant, az Ifjú Werther szenvedéseit és a Rémkirályt 
(Goethe), akkor ugyanekkora stílusgazdagságot és sokol
dalúságot Jánosról is lehetne feltételezni...

A penkópáról:
Jel 21,6-7(8) áll az Agendában. Az utolsó vers hozzá

vétele más dimenziókat nyit meg az igehirdető előtt. A 
német rendben Jel 21;l-7 Jubilate vasárnapján szerepel, 
tehát az adaptációval itt is nehézségek vannak...

Kétségtelen, hogy az 1-8 v. szakaszon belül 6-8 v. el
különül annyira, hogy ez is tekinthető szabályos egység
nek. Természetesen elképzelhető lenne más bontás is de 
kétségtelen, hogy a látomások az 1-2 . versben vannak, a 
4 mondás utána. Ezek a mondások rövid bevezetéssel el
látott egyedi, lezárt darabok, tehát így is elképzelhető egy- 
egy kiemelése. Az utolsó a leghosszabb, ez az, amely a 
legsokoldalúbb ezek közül.

Érdemes néhány szót a különböző magyar fordításra is 
vetni: Masznyik: 6c-7 „Én a szomjuhozot ingyen itatom 
meg az élet vizének a forrásából. A győztes örököl min
dent, én az ő Istene, s ő az én fiam fesz.” 8. „...osztály
része pedig égő tűz, s kénkő lesz. Ez a halál a második.”

Raffay: 8. v. utálatos helyett „gyalázatos”, varázsló he
lyett „bűbájos” szerepel.

Békés-Dalos: 6a. „Beteljesedett” 7. ,,A győztes része
sedik mindenben” 8. utálatos helyett „szentségtörő”.

Egzegetikai megjegyzések:
6. v. a „gegonan” perfektuma tkp. a végérvényest jelzi, 

ami már nem igényel változtatást, megújítást, ami után 
már nem jön más. Ez az új annyira különbözik a mosta
nitól, hogy nincs semmi, ami ebből abba átvezethetne. Az 
első, amely önmagában véges, kifut, végére ér, ez egy csi
nált vég, amely az Új keletkezésével megy végbe. (Traub)

6. v. a „megtörtént” mintegy ív végpontja képzelhető 
el, a kezdőpont a Genezis ,,Iegyen”-e. A régi világ kez
dete és vége. Az ív tetőpontja: a golgothai kereszten hang
zó elvégeztetett. Az élet vize visszakapcsolható az élet ke
nyeréhez, Jézushoz, így adva egy esetleges krisztológiai 
erősítést az igehirdetésnek.

7. v., győzelem: a világ csábításai, a fenevad fölött. 
Látszólag alulmaradva az üldöztetésnek, de győzedelmes- 
kedve a bizonyságtétel, sőt a vértanúság eszközével.

„Az pedig fiam lesz” Azt gondolom, mi már Isten gyer
mekei vagyunk, de lián 32, szerint ez még nem egészen 
nyilvánvaló minden ember számára Itt tehát ennek a ma 
még lateas kapcsolatnak a nyilvánvalóvá válásáról van szó.

8. v. A felsorolás, amely a bűnösök csoportjait tartalmaz
za, nem egyedi az ÚSZ-ben, Pál apostol több hasonlót készí
tett. Bele lehet merülni a különböző kifejezések akkori és 
mai értelmezésének módozataiba, de ez az út nem biztos, 
hogy gyülekezeteink számára ma túlságosan érdekes lenne.

Az igehirdetésről:
Nem valószínű, hogy zsúfolt templomokban hangzik 

majd a prédikáció (szívesen tévednék...).

A gyülekezet egy részének gondolata már az ádventi 
előkészületek, a karácsonyi vásárlások, a disznóvágás és 
egyéb praktikus kérdések körül forog.

Néhányan, akiknek eleven sebei vannak még a veszte
ségek miatt, érzékenyen reagál(hat)nak maid az igehirde
tésre. Eleven érdeklődésre olyan emberektől számíthatunk, 
akik munkájuk miatt kell, hogy hasonló kérdéseken me
ditáljanak, vagy -  és ez sem elhanyagolható - szektás tá
madásnak vannak, voltak kitéve. A mai közgondolkodás
ban a bírói tekintélynek, az ítéletnek igazán nagy súlya 
nincs, mindent meg lehet támadni, a fellebbezés szinte 
automatikusan jön az ítélethozatal után. Van-e a keresz
tyén ember előtt igazán súlya az ítéletnek, igazán tétje az 
örök életnek?

Félelmetes vízió vége mai textusunk. Félelmetes híre
ket látunk a Híradóban nap mint nap. Nincs félelem-éh
ség igazán az ember szívében, leszámítva néhány horror
rajongót.

A mi feladatunk tehát nem a megfélemlítés, hanem a 
rádöbbentés kell, hogy legyen. Berlioz monumentális 
Requiemje hallgatásakor, a „Tuba mirum” tételnél meg
ijed az ember a rengeteg rézfúvóstól. Mozartnál egyetlen 
harsona szól, el lehet képzelni, mit akar kifejezni hallga
tóinak.

ítéletről beszélni kell, de a kegyelemről is. A kettő 
egymást egészíti ki. De semmit sem ér a tudás, ezen in
formációk birtoklása, ha a hit nem kapcsolódik hozzá, ha 
nincs az egésznek egzisztenciális következménye a mi éle
tünkre!

Mivel -  mint a múlt vasárnapi előkészítőben említet
tem -  nem térünk ki külön az örök élet, ítélet, eljövendő 
és az új teremtés kérdéseire, itt ezeket is be lehet vonni 
az igehirdetésbe.

Javasolt pontok:
1. A jelenlegi világ múlik, jön az új
2. Aki győz örökli ezt
3. Aki veszít, mindent elveszt
Vagy:
1. Minden ítéletre megy
2. Az egyház is
3. Én is

Énekjavaslat: 502 lejövőre 514
Kollekta: Urunk, istenünk! Vezess minket arra a 

felismeréssre, hogy minden, amiben reménykedhetnénk tet
teink és tudásunk közül, a múlandóság alá van vetve. Ké
rünk, adj bölcs szívet, hogy felismerjük azt, ami hozzád 
vezet. Légy te a mi reménységünk életünkben és halá
lunkban, Szent Fiadért, Jézusért. Ámen.

*
Javaslom a prefációban az egyházi esztendő végén a 

változó soronként a következőket: „mert általa nyertük el, 
mi, akik a halálba zuhantunk, a reménységet az örök életre, 
amelyre az ítélet napján feltámaszt mindenkit, aki henna hisz.”

Lackner Pál

Hitetek Istenbe vetett reménység is legyen
Igehirdetés Farkasréten 1993. március 14-én, Oculi vasárnapján lP é t  1 ,17 -21 alapján.

Kedves Gyülekezet!

L
Kezdjük a végén. A  felolvasott szakasz 

utolsó mondatával: „Hitetek Istenbe vetett 
reménység is legyen!” Forduljunk figyelem
mel különösen az utolsó szó -  a reménység 
-  felé. Erre késztet az oltár előtt felolvasott 
evangéliumi történet is. Tartalmát így fog
lalhatjuk össze röviden: „Azért jelent meg 
az Isten Ha, hogy az ördög munkáit leront
sa.” Mi az ördög munkája? A reménytelen
ség. Ahol nincs remény, pokollá válik az 
élet. Dante ezt írta fel a pokol kapujára: 
Hagyjatok fel minden reménnyel, akik itt belép
lek. Költői képzelete a föld mélyébe helyez
te a poklot. Vége felé közeledő XX. száza
dunkban wakran tapasztaltuk, hogy a po
kol a föld felszínén is meg tud jelenni. Gon
doljunk csak arra, ami most hozzánk egé
szen közel, Jugoszláviában történik.

Ez a vasárnap egy egészen más kapura 
irányítja tekintetűnket. „Én vagyok a juhok
nak ajtaja” -  mondja Jézus. Ezen az ajtón 
át Isten színe elé léphetünk. Ezen az ajtón 
át térhetek haza, mehetek az emberek kö
zé, a hétköznapok küzdelmeibe az istentisz
telet után. Szoros kapu ez az ajtó. Leszedi, 
letépi a reménytelenség görnyesztő batyuját 
hátamról amikor áüépek rajta. Bízvást ír
hatjuk fölébe: Hagyjatok fel minden remény
telenséggel, akik itt beléptek.

„Legyen hitetek Istenbe vetett remény
ség is!” Erre irányítja figyelmünket a jövő 
héten kezdődő négynapos evangélizáció, 
amelyet műhold segítségével ezer állomás 
sugároz négy napon át Éurópa valamennyi 
országában; Budapesten többek között a 
Deák téri templomban és a közeli MOM 
kultúrházban. A Németországi Egyházak 
Ökuménikus Tanácsa felkérésére Billy Gra- 
ham végzi a szolgálatot ezzel az összefogla

ló címmel „A reménység üzenete Európá
nak”. Jó téma, hiszen a reménység hiány
cikk ma egész Európában, Magyarorságon is.

„Legyen a ti hitetek Istenbe vetett re
ménység is!” Nemcsak a jövő heti evan
gélizáció, hanem Péter egész első levele er
re irányítja figyelmünket. Az élő reménység 
kulcsszó ebben a levélben. Tulajdonképpen 
a keresztségben részesültek megerősítésére 
készült. A mai Törökország területén, 
Pamfíliában, Galáciában, Kappadóciában és 
más, Kis-Azsiában szétszórtan, kisebbségben 
élő keresztyének hitét akarja megerősíteni, 
mert félelem és szomorúság tölti el szívü
ke t Mindjárt az elején így kezdi: Vegyétek 
tudomásul, hogy Isten kiválasztott titeket, 
mégpedig azzal a céllal hogy a Szentlélek 
által újjászüljön benneteket élő reménység
re, „arra az el nem múló, szeplőtelen örök
ségre, amely a mennyekben van fenntartva 
számotokra.” Röviden: reménység hordozói
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vagytok a reménytelenséggel és a csalfa vak 
reményekkel szüntelenül viaskodó világban. 
-  Ugyanezt mondja a levél most nekünk is. 
Azért hívott most Isten bennünket, hogy új
jászüljön minket élő reménységre, hogy mi is 
az Istenbe vetett reménység hordozói tegyünk.

Ennek hallatán azonban megszólal ben
nünk az ellenvetés: miként lehetek én a re
ménység hordozója, amikor hitem olyan, 
mint a változó hold, amikor sokszor ügy ér
zem magam, mint a felvert szarvas. 
Eltikkadtam, sivatag vesz körül. Nem lelek 
forrásra, mely felüdítene. Igénk válasza 
határozott és félreérthetetlen. Hited azért 
olyan mint a változó hold, azért hamvad el 
fénye oly könnyen, mert hiányzik belőle a hit
nek egy lényeges eleme: a reménység. „Le
gyen a ti hitetek Istenbe vetett reménység is!”

Két kérdésre keressünk választ. Miért 
olyan nélkülözhetetlen az Istenbe vetett re
ménység, hogy nélküle még hitem mécsvi
lága is kialszik? Mi teszi sajátossá, mi kü
lönbözteti meg minden más reménységtől? 
-  A másik kérdés: miként válik hitem remény
séggé? Milyen munkát végez bennünk és kö
zöttünk Isten Szentlelke ennek érdekében?

Az Istenbe vetett reménységet az külön
bözteti meg minden más reménységtől, hogy 
Istenbe vetett reménység. Elválaszthatatlan 
a hittől. Forrása a hit. A  hitet viszont ez a 
reménység élteti Éppen ezért az Istenbe ve
tett reménységnek semmi köze nincs ahhoz 
a „csalfa vak reményhez”, amelyet a bol
dogtalan ember teremt a maga számára, 
amikor a jelen nehéz feladatai és kemény 
küzdelmei elől a jövőbe menekül és ábrán
dokban, illúziókban keresi védangyalát. 
Amig az ember játszik csupán ábrándjaival 
pl. megvesz egy sorsjegyet -  nincs nagyobb 
baj. A baj akkor kezdődik el, amikor a ma
gunk teremtette remény istenséggé válik és 
már nem mi játszadozunk vele, hanem ő 
kezd játszani velünk. Számos példa mutat
ja, mennyi tragédia származott ebből.

Az Istenbe vetett reményt nem mi 
teremtjük magunknak. Isten kezdeményezi 
Isten ígéretei keltik életre. Mit ígér Isten? 
Azt ígéri, hogy az általa teremtett világban 
az ő felelősségére szabad élnünk. Az ő fe
lelősségére élhetünk, noha mi felelőtlensé
günkkel mindig bajba keverjük magunkat, 
bajba keverjük embertársainkat, a szörnyű
ségek özönét követtük el és követjük el 
most is a világtörténetemben, s mindezzel 
sok szomorúságot szereztünk neki is -  en
nek ellenére nem hagy cserben minket, bíz
hatunk benne. Ezt az ígéretet Madách így 
fogalmazta meg fő művének, az Ember tra
gédiájának zárómondatában: „Mondottam 
ember: küzdj és bízva bízzál!” Az élet az ő 
ajándéka. Nem rossz álom, hanem halálo
san komoly, alapjában véve mégis szép do
log. Ezt ugyan mi gyakran kétségbe von
juk. O azt mondja: bízzatok, egyszer kide
rü l Sok mindent nem értünk. Nem értjük 
a szörnyűséget Jugoszláviában. Hogy enged
heti meg Isten? Nem értjük sokszor a má
sik embert: a szülők gyermekeiket, a gyer
mekek szüleiket. Legfőképpen nem értjük 
önmagunkat. Miért vagyok ilyen? Hogy te
hettem ezt, vagy azt? Nem értjük. Mégis, 
ennek ellenére is, az étet nem értelmetlen. 
Az életnek van értelme. Kétségeitekkel 
szembeszállva higyjétek el. Egyszer kiderül. 
Ez az Istenbe vetett reménység tartalma. 
Egyszer kiderül végleg, hogy érdemes volt 
küzdeni és bízni Egyszer kiderül, hogy nem 
volt igaza annak a kétségbeesett gyermeknek, 
aki krétával ezt írta fel a falra: hülye, aki jó.

Ez az Istenbe vetett reménység a ke
resztyén reménység Azért keresztyén, mert 
elválaszthatatlan Jézustól, mindattól, amit ő 
tett és tanított. Elválaszthatatlan Jézusnak 
attól az ígéretétől, hogy egyszer újra meg
látjuk őt, mert eljön értünk. Akkor végleg 
kiderül, hogy mind igaz, amit mondott ma
gáról és rólunk. Kiderül, hogy megváltott 
emberek vagyunk. Kiderül, hogy a keresz
ten nem Isten halt meg, hanem halálunk 
halála tett Jézus halála -  amint egyik éne
künk mondja. Bününk töröltetett eL A po
kol kapuja bezárult és a mennyország ajtaja 
nyüt ki. Akkor végleg kiderül, hogy nem az

emberi aljasságnak, hanem neki -  neki, akin 
mi megpróbáltuk túltenni magunkat -  neki 
adatott minden hatalom mennyen és földön 
Akkor kiderül, hogy -  noha még nem ér
tünk célhoz -  már most az ő  országában, 
őalatta élünk, ahogy Luther mondja a Kis 
Kátéban. Kiderül az is, hogy nincs egy négy
zetcenti se a földön, ahol nem őt, hanem 
valaki mást, valami mást kellene követnünk. 
Nincs, elképzelhetetlen olyan cudar élethely
zet, amelyben már az ő tudománya is cső
döt mondana és magunkra tennénk hagyva. 
A megfeszített és feltámadott Jézus Krisz
tus a mi reménységünk. Az egész emberi
ség, az egész világ reménysége. Nem azért 
ment fel a mennyekbe és nem azért ül az 
Atya jobbján, mert már elege van a föld
bő l Ellenkezőleg. Azért, hogy helyet készít
sen nékünk. Hogy már itt a földön valahol 
otthon tehessünk. Az ő asztala mellett na
gyobb az esélyünk mint a rulettasztal mel
lett. Nincs helyhiány. Van hely bőven. Van 
mindenkinek. A hit, a Krisztus-hit elválaszt
hatatlan ettől a reménységtől Ezért: , .Le
gyen a ti hitetek az Istenbe \etett reménység 
is!” Hiszen Jézus jászlában és keresztjén Is
ten alázkodott hozzánk, hogy feltámadásá
val és mennybemenetelével minket, elbukott 
embereket emeljen fel. Enélkül a remény
ség nélkül elhamvad hitem mécsvilága. 
Szentleikét viszont azért fuvallja rája, hogy 
lobogjon újra Hogy hitünk Istenbe vetett 
reménység legyen.

n.
Keressük tehát a feleletet második kér

désünkre. Hogyan lesz hitünk reménységgé 
is? Úgy, hogy Oculi vasárnap bevezető,igé- 
je szerint: „Szemeim mindenkor az Úrra 
néznek.” Arra az Úrra, aki Szenttelkével 
földi vándorutunkra irányítja figyelmünket. 
Arra a keskeny útra, amelyen Jézus jár előt
tünk és követésére hív. „Félelemmel töltsé
tek el jövevénységtek idejét” -  hallottuk 
igénkből Félelemmel! -  azt jelenti: vegyé
tek komolyan: Isten szigorú. Bíró. Haragud
ni és büntetni is tud. Nem szeretne minket, 
nem lenne igazi Atyánk se, ha nem hara
gudna. Mi se tehetünk meg harag nélkül  
De helyesen haragszunk-e? Sokszor harag
szunk ok nélkül. Sokszor akkor is harag
szunk, amikor már nem keltene haragudni 
Máskor kényelemből, vagy önmagunk kí
mélése következtében inkább nem harag
szunk. Isten etekintetben is egészen más. 
Amikor haragszik ránk, akkor is szeret A 
szigorú bíró és az irgalmas Atya ugyanaz. 
„Hogyha büntet is, szeret, másként ő nem 
is tehet” -  énekeljük. Fiatalságom egy rám 
mélyen ható evangélizációjára emlékezem. 
Balaton mentén, Gyenesdiáson az esti tá
bortűz mellet Jákóbnak az Istennel folyta
tott tusakodásáról volt szó. „Nem bocsátlak 
el tégedet, míg meg nem áldasz engemet”
-  így kiáltott és belekapaszkodott Istennek 
bűnei miatt reá sújtó kezébe. Másnap bi
cegve, de a felkelő nap fényében elszántan 
ment megbántott, megcsalt testvére, Ézsau 
felé, hogy találkozzék vele, és megkövesse 
őt. „Hogyha büntet is, szeret”. Egyik kezé
vel letaszít önigazságunk magaslatáról, a má
sikkal utánunk nyúl, hogy ne zuhanjunk a 
mélybe. Mindkettő ugyanannak az Istennek 
a keze. Belekapaszkodni, nem elrugaszkod
ni tőle, ez az Istenbe vetett reménység. Nél
küle elhamvad hitünk mécsvijága.

„Szemeim mindenkor az Úrra néznek”
- Az Úrra, akinek a haragja oly nagy bűne
ink miatt, hogy csak szeretete képes azt 
megfékezni A Golgotára tekintsünk. A ke
resztre. Az ártatlanul szenvedő Bárányra. A 
názáreti Jézusra. Megtöretett a teste, kion- 
tatott a vére. Mert „úgy szerette Isten a vi
lágot -  és benne engem -, hogy az ő egy
szülött Fiát adta érte.” Sokba került Isten
nek, hogy jót állt értünk, hogy az ő kontó
jára szabad élnünk az általa oíy szépnek te
remtett, de miattunk oly veszélybe került vi
lágban. Megfizetett értünk. Nem arannyal, 
sem ezüsttel, hanem szent Fia ártatlan szen
vedésével és halálával A már idézett ének
sor eredetileg így hangzott: „Azt bünteti, kit 
szeret, Másként ő  nem is tehet.” „Hátbor
zongatóan gyönyörű képtelenség” -  írta er

ről a versről egykor Garai Gábor evangéli
kus költő. A keresztyén reménység nem ol
csó reménység A megfeszített Jézus Krisz
tus a világ reménysége. A  te reménységed 
és az én reménységem is. Ez a reménység 
a keresztnél gyullad lángra, hogy életben 
tartsa hitünket. A keresztfához vezető úton 
válik a hit reménységgé. Ott fuvall rá a 
Szentlélek, hogy ,.lobogjon újra, hogy e hideg 
szivet lángra gyújtsa” Nincs más ú t Ezért 
énekeljük: „A keresztfához megyek..” Ott sza
badulhatunk meg „csalfa vak reményeinktől”, 
ahogy mai igénkben olvashatjuk: „atyáinktól 
örökölt, hiábavaló életmódunktól”

Szemeim mindenkor az Úrra néznek” 
-  Istenre, aki igénk szerint Jézus Krisztust 
feltámasztotta értünk a halálból és dicsősé
get adott néki, hogy a mi hitünk reménység 
is legyen. Dicsősége most még rejtve van. 
Egyedül hit által győződhetünk meg, vagy 
inkább győzettetünk meg valóságáról Péter 
első levele ezért háromszor is figyelmeztet: 
„Legyetek józanok!” (l,13;4,7,p,8) Már 
most sok örömben lehet részünk, a teljes 
öröm azonban, amikor Isten letöröl minden 
könnyet, halál se lesz többé, se gyász, se 
jaj-kiáltás -  még a jövő zenéje. .Legyetek 
józanok!” A nagy, végső reménység fényé
ben vegyétek észre, hogy vannak szerény, 
de nem jelentéktelen földi, emberi remény
ségek is. Keresztyén nagyképűség lenne eze
ket lebecsülni, ilyen földi, evilági remény 
például az is, hogy minden elmúlik, semmi 
sem végtelen. Ha az örökkévalóság ennek 
a mostani életünknek a végtelenbe nyúlását 
jelentené, az maga a pokol lenne. „Minden 
elmúlik egyszer, Minden végéhez ér” -  éne
kelték a második világháború túl hosszúra 
nyúlt éveiben Itt minden jön és megy. Van 
ebben valami jó. Jönnek álmatlan éjszakák, 
fejfájások, jönnek Hitlerek és Sztálinok -  
és mennek. Szeréire, kicsit szomorú remény
ség ez. Hiszen előbb-utóbb azok is elmen
nek, akiket szerettünk és egyszer mindnyá
junknak el kell mennünk. Az idő múlásá
val feledésbe megy sok vétek, begyógyul 
sok seb. Igaz, de csak nagyon viszonylago
san. A valóság sokkal komolyabb. Jézus jön 
és mindnyájunknak meg kell jelennünk az 
ő ítélőszéke előtt. Nem lépett le a történe
lem színpadáról. Életének egy nagy esemé
nye még hátravan... „Bizony hamar eljövök. 
Ámen, jöjj Uram Jézus!” Ezt olvashatjuk 
a Biblia uolsó lapján. Minden jön és megy. 
Jézus azonban jön. Jön már most is ott, ahol 
ketten vagy hárman összejönnek az ő nevé
ben. Jön ifjúságunkban és öregkorunk nem
szeretem napjaiban. Jön utolsó óránkon. 
Csak miatta, csak vele szabad mondanunk: 
„A halál csak álom.” Ez a mi végső re
ménységünk. Ez az a reménység, amely a 
hitet lángra gyújtja és kiteljesíti

Be kell fejeznünk. Az elmúlt napokban 
nagy élvezettel merültem el Keresztury De
zső: „így élt Arany János” című gyönyörű 
tanulmányának olvasásába. A „Családi kör” 
ismert verse elemzésénél megakadt szemem 
két soron. „Ajtó előtt hasal egy kiszolgált 
kutya, Küszöbre a lábát, erre állát nyújtja.” 
Némi mélabúval arra gondoltam: ilyenné vá
lunk öregségünkben. Aztán elszégyelltem 
magam. Hiszen mindez az ajtó előtt törté
nik. Sőt, erről az ajtóról előzőleg azt mond
ja a köítő, hogy nyitva áll. „Nyitva áll az 
ajtó, s a tüzelő fénye oly hívogatóan süt ki 
a sövényre.” „Én vagyok az ajtó” -  mond
ja Jézus. Ezen az ajtón „fény szitál ki” éle
tünkre; fiatalságunk és öregkorunk életére 
egyaránt.

Ezért lehet a mi hitünk reménység is!. 
Alapigénk folytatása emelkedett hangú, 

költői sorokkal végződik. Felolvasom: 
„Mert minden test olyan, mint a fű, 
és minden dicsősége, mint a mező virága: 
megszárad a fű és virága elhull, 
de az Ú r beszéde megmarad örökké.” 
Ez az a beszéd, amelyet hirdetek néktek. 

Ennek a beszédnek a veleje ma ez volt: Jé
zus jön! Amikor tanítása szerint így imád
kozunk: „Jöjjön el a te országod” azt kér
jük, hogy hitünk reménység is legyen. 
Ámen.

Benczúr László



Gyülekezeti szolgálat 
-  lelkészi közélet

Zsúfolt programú lelkész-élet
lelkészi jelentés az 1992. évről

„Lásd Urunk, egy nap újra el
tűnt...” sejlik fel a mélyből bennem  
az esti ének, miközben elkezdem  
írni a lelkészi jelentést. A z ének
kel együtt zsong bennem a nap 
minden eseménye feldolgozatlanul. 
Mi is történt? Reggel a gimnázium
ba indulás előtt még néhány hit
tandolgozat javítása, majd a hittan
órák. A z óraközi szünetekben s 
utána megbeszélések sora az évzá
róról, a majdani évnyitó rendjéről, 
az iskola költözéséről, az átadás 
körüli éppen aktuális nehézségek
ről. A  hivatalban telefonok a Bach- 
hét szolgálataival kapcsolatban ép
pen úgy, mint üzletbérlőkkel idő
pont-egyeztetés. Engem is keres
nek: egy fiatal feljöhet-e beszélge
tésre? Negyed óra múlva egymás
sal szemben ülünk, hallgatom bel
ső életének tűréshatárát már-már 
meghaladó nehézségeit. Nemcsak 
neki, olykor nekem is elszorul a 
torkom, s amikor együtt imádko
zunk, érezzük mind a ketten, hogy 
Urunk éppen a válságos helyzetek
ben van hozzánk legközelebb. De  
a beszélgetést is telefon szakítja 
meg: bécsi testvérgyülekezetünk  
lelkésze októberi látogatásuk idő
pontját egyezteti. Délután zsinati 
anyagon kellene dolgozni, de két 
harmadikos gimnazista diáklány 
otthon is rám talál: egyikük szeret
ne megkeresztelkedm. Hosszú be
szélgetés a vallástalan családi hát
térről, a vágyról, ami régóta él ben
ne, s megtörténik a több hónapig 
tartó felkészítési beszélgetés-soro
zat időpontegyeztetése is. Majd 
szinte egymásnak adva a kilincset 
keresztelőt jönnek bejelenteni. Le
hetne június 6-án? -  s emlékeztet
nek, pontosan akkor lesz egy éve, 
hogy eskettem őket. Még beszél-

Íjetünk a házasság családdá bővü- 
ésének öröméről, a nevelés fele

lősségéről, amikor le kell ültetnem  
az újabb érkezőket, a leendő üz
letbérlőink a késő délutáni megbe
szélt időpontra jöttek. D e még le

kísérem a fiatal édesanyát, hiszen 
a kis Klaudiára az apa vigyáz az 
udvaron, s szeretnék vele is kezet 
fogni s osztozni örömükben gyer
meküket megnézve is. Visszafelé 
eljövök a lelkészi hivatal bejáratá
nál lévő tábla mellett: Hivatalos 
órák: 9-1-ig. A két üzletbérlővel, 
akik jogásszal, építésszel jönnek, 
váltva egymás után közel öt órán 
keresztül ülünk a hivatalban a szer
ződéstervezet fölé hajolva, s bér
ről, műemléki szempontú kialakí
tásról, beruházásokról, a falak szi
geteléséről, vízdíjelszámolásról és 
telefonátírásról folyik az egyezke
dés, miközben hol a Bach-nét, hol 
gimnáziumi felvétel ügyében szól
nak ismételten telefonok. Majd
nem 11 óra, amikor Gryllus Vil
mos felügyelőtől, Zalán Péter gaz
dasági bizottsági elnöktől és dr. Tö
rök Zoltán ügyvédtől elköszönök, 
akiknek a tárgyalások érdemi ré
sze köszönhető.

„Lásd Urunk, egy nap újra el
tűnt...” -  dúdolom magamban az 
éneket. Egy nap megint, egyik a 
másik után. S mindegyik különbö
ző. Máskor temetés van, bibliaórai 
vagy egyéb szolgálat, konfirmációi 
óra vagy éppen valamilyen egyhá
zi bizottság ülése. Sok ez? Az 
enyém vagy lelkésztársaimé, hiszen 
a feladatok egymás között megosz
lanak. Szót sem érdem elne a 
mennyiség egy lelkészi jelentés ke
retén belül, mert ma mindenki el
foglalt, túlhajszolt, fáradt és leter
helt. Gondolom nem ez, hanem a 
munkámmal járó lelkiismereti te
her a ránk váró feladatok remény
telen nagysága és az elvégzett fe
ladatok elégtelensége miatt. Aztcsi- 
nálom-e, amit kell? Jól látom-e igazi 
feladataimat? S ha látom, nem az 
történik-e, hogy azokat nem én ha
tározom meg, hanem azok határoz
nak meg engem, sodornak maguk
kal vagy sodornak el az igazi fela
dataimtól? Reggel a gimnáziumban 
a hittanórákon túl az igazgatóval

és a tanárokkal előkerült sok szer
vezési kérdés, de elfelejtettem  
megkérdezni, hogy megtalálta-e a 
rendőrség azt a diáklányt, aki há
rom nappal korábban eltűnt ott
honról, egv búcsúlevelet hagyva 
hátra. Hitoktatója vagyok egy éve, 
de lelkigondozójává nem lenettem 
neki sem. Hogyan számolok el ve
le önmagámnak, s még inkább Is
tennek? Vagy egy másik kérdés: 
egyházi törvényeink a gyülekezet 
anyagi, gazdasági ügyeiért is fele
lőssé tesznek. A z új zsinati tör
vényjavaslatban, amelyet június vé
gén fog először tárgyalni a zsinat, 
éppen szakbizottságunk erősítette 
meg ismét, hogy „a gyülekezeti lel
kész az egyházközség felügyelőjé
vel együtt felelős az egyházközség 
egész háztartásának szabályos ügy
viteléért”. Így feladatom ott lenni 
akkor is, ha üzletbérlőkkel tárgya
lunk. De négy éves Deák-téri szol
gálatom alatt alig végeztem látogatá
sokat. Tudom, sok lelkipásztori be
szélgetésre adódik alkalom a lel
készi hivatalban is, amire éppen a 
hét kiragadott napja is példa. De 
nincs szervezett, rendszeres látogatás. 
S nemcsak a gyülekezet peremén 
élőknek nem megyek utána, ha
nem azoknak sem tudok, akikkel 
kapcsolatba kerülök, s ez a kap
csolat egyszer megszakad. A  bér
leti szerződésekre is kell, hogy jus
son idő, de nem a fontosabbak ma
radnak el?

T évedés ne essék: nem élek 
örömök nélkül. Isten több örömöt 
ad szolgálatomban, mint amennyit 
megérdemlek. Hálátlan lennék Is
ten felé, ha nem érezném öröm
nek, hogy a felnőtt keresztségre 
vagy konfirmációra jelentkezők  
nagy része olyan, akik esetleg több 
éve már rendszeres látogatói az is
tentiszteleteknek. Isten igéje meg
érinti őket, és Szentlelke megérleli 
bennük a szorosabb kötődés vá
gyát. Vagy ha nem érezném öröm
nek többek között ifjúságunkat:
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őszinte érdeklődésüket, önszerve
ződő alkalmaikat, áhítataikat és be
szélgetéseiket, kis újságjukat és tá
boraikat. S lehet, hogy az sem  
rossz országos arány, amennyien 
érvről-évte a konfirmandusok kö
zül megmaradnak, beépülve a ti
zenévesek körébe. D e többen van
nak az elmaradók, s nem megyek, 
nem tudok utánuk menni. A z el
múlt évben 29 gyermeket konfir
máltunk, sok örömöt adó, Ígéretes 
csoport volt, -  az ifjúsági alkalmak
ra egy töredékük jár. Jézus olyan 
pásztor öröméről neszéit a példá
zatban, aki az egy megtaláltnak 
jobban örült, mint a kilencvenki
lencnek, amelyik nem veszett el. 
Az elvesiettek aránya ma sokkal na
gyobb. En őrzöm, pásztorolom azo
kat, akik megmaradnak, maguktól 
jönnek ifjúsági alkalmakra, biblia
órákra, istentiszteletre. Levél ugyan 
megy azoknak, akik a konfirmáció 
után elmaradnak, a felnőtt kereszt- 
ség után elmaradnak, az esküvők 
után elmaradnak, csak éppen a 
pásztor maga nem megy utánuk. 
A pásztornak nincs erre ideje, mert 
a karámot kell jó karban tartania, 
és azoknak szolgálnia, akik a kará
mon belül maradnak.

Szeretnék mentes maradni az 
egyoldalúságtól, hiszen -  ismétlem  
-  hálátlan Tennék Isten felé. D e  
igaztalan lennék munkatársaim fe
lé is, akikkel a feladatokban és a 
felelősségben osztozom . Istennek 
hála, egymásra figyelő és egymást 
segítő közösségben élünk együtt 
lelkésztársaimmal, baráti és testvé
ri kapcsolatban felügyelő társaim
mal, a gyülekezet vezetőivel, pres
bitereivel. Pótolhatatlanul sokat ér 
az a munkatársi közösség, akikkel 
együtt vagyok a hivatalban, és a 
gyülekezeti munkában. Hadd ne 
soroljak fel itt és most neveket. 
Hadd legyen ez alkalommal elég 
kimondani Isten felé a hála, az em
beri vonalon pedig a köszönet sza
vát, így általánosságban. A  nevek 
említése most más irányba vinne 
el, én pedig szeretném folytatni az 
előbbi gondolatmenetet. Mi követ
kezik számomra abból, amivel nap 
mint nap lelkiismereti teherként vi
askodom a feladatok reménytelen 
nagysága és az elvégzett feladatok 
elégtelenségének szorításában?

Tisztelt Közgyűlés!

Néhány nap múlva lesz egy éve, 
hogy az új tisztségviselői és felügyelői 
beiktatásokat követő közgyűlésen fel
adatainkról beszéltem. Akkor bizony
talankodtam, milyen programot ígér
jek a gyülekezetnek. Egyet azonban 
tisztán láttam: amit teszünk, azt közösen, 
együtt kell tennünk.

' Most, egy év után valamivel tisz
tábban látom a kialakult szokásokat,

Először is szeretném magam  
megőrizni attól, hogy a szolgálati 
adatok elvakítsanak. Tudom, hogy 
a statisztika is hozzátartozik mun
kánkhoz, egyházunk rendje is meg
követeli az adatok kimutatását, fel- 
terjesztését. D e természetesen tar
toznak hozzá a lelkészi jelentések
hez is, így az 1992-es év értékelő 
bemutatásához is. Hogy m egke
reszteltünk 1992-ben 61 gyermeket, 
4 fiatalt 6 és 14 éves kor között, 3 
felnőttet, összesen 68 testvért. 
Hogy konfirmációban 29 fiatal és 
10 felnőtt részesült. Hogy volt 15 
esküvő és 82 temetés. Tartottunk 
153 vasárnapi illetve ünnepnapi is
tentiszteletet, mellette 5 hétközi, 10 
családi istentiszteletet, 22 zenés 
áhítatot az 5 egyéb alkalom mel
lett. Hálára ad okot az úrvacsorá- 
zók magas száma, az összesítés sze
rint 5435. A hittanórák száma 186, 
ez 5 csoport összesített adata. Volt 
116 felnőtt bibliaóra illetve biblia
kör, 127 gyermek és ifjúsági bib
liaóra és 50 egyéb. Mindez, a meg 
nem említett szolgálatokkal együtt 
akár némi megelégedéssel is tölt
hetne el. D e hogyan simul a, kép
be a mindössze 31 látogatás? És mit 
is jelentene a számok bűvölete? 
Csak elvégzett feladatokat mutat
nak, az emberi oldalt. D e hogy a 
185 istentisztelet egyikéről is akár 
egyetlen valaki is hitében megerő
södve menjen el, hogy a 82 teme
tés alkalmain hány ember jut élő 
reménységre, az már a könyörülő 
Istenre tartozik. Márpedig ez a lé
nyeg, de ennek a lényegnek a ki
mutatására a mi statisztikáink elég
telenek. A  mi dolgunk csak Jézus 
szavára figyelni: ha mindent meg
teszünk is, haszontalan szolgák ma
radunk, mert csak azt tettük, ami 
kötelességünk volt.

Szeretnék mentes maradni az öne
légültségtől is. Nem kell természe
tesen ennek érdekében az álsze
rénység felvett pózában képmuta- 
tóskodnom . Örülhetünk annak, 
ami történt, s annak, amit tervez
hetünk. Az elhangzó jelentésekből, 
beszámolókból és tervekből köz-

gyűlésünkön is kirajzolódhat egy 
ép gyülekezetünkről, s ebben a 

képben valóban sok az örömre 
okot adó. D e ezek nem szabad, 
hogy elvakítsanak, s így ne marad

junk szigorú bírái önmagunknak. 
Mostanában divat elmarasztalni az 
elmúlt évtizedeket, amelyek dikta
túrája torzító hatással volt egy
házunk életére is. Ez a bírálat ma
gabiztosan hangzik olyanok szájá
ból is, akik ebben az elítélt múlt
ban hallgattak vagy akár magasz
talták is azt. S szólt ez a magasz
talás egymás felé is. Vezetők és ve
zetettek hízelegtek egymásnak, mi
közben hangzott a dicséret a meg
talált helyes útról, a világos látás
ról, a bölcs felismerésekről. Egy- 
egy egyházi gyűlés után nyugodtan 
elénekelhető lett volna az ismert 
ének változtatott szöveggel: Jer, 
dicsérjük egymást. Szívvel szájjal, 
lélekkel... A  múltnak ez a bűne is 
kísért mindmáig. Mi vigyázzunk. Is
ten megajándékoz annyi örömmel, 
hogy ne csüggedjünk el, de bőven meg
enged annyi kudarcot, hogy az ered
mények ne tegyenek önelégültté és ne 
vakítsanak el.

Az elmondottak további közös 
gondolkodásra és cselekvésre is kész
tetnek. A z egyházban ez így bibli
kus. Pál jól ismert hasonlata ki
mondja ránk, hogy „Ti pedig Krisz
tus teste vagytok, és egyenként an
nak tagjai”, s ebből következik, 
hogy „kölcsönösen gondoskodjanak 
egymásról a tagok (lK or 12,25-27). 
Ez a szolgálatok különbségét jelenti 
az igehirdetői szolgálattól az irgal
masság gyakorlásának szogálatáig. 
Csak minden tag együtt a test, 
Krisztus teste, amelybe mindenki 
szolgálata beleépül. Erről gondol
kodni közösen, -  ezért van értel
me gyülekezeti közgyűlést tartani. 
Beszám olók, ism ertetések hang
zanak el gyülekezetünk munkate
rületeiről, a zenei szolgálattól kezd
ve anyagi és ingatlanügyekig, hogy 
ami öröm, közös öröm legyen, ami 
fáj, mindnyájunk imádsága legyen, 
s ami feladat, közös feladatta le
gyen. Hogy „ne legyen meghason- 
las a testben, hanem kölcsönösen 
gondoskodjanak egymásról a ta
gok”. Hogy állandó belső kontrol
lal és szüntelen segítéssel álljunk 
egymás mellett.

(Elhangzón a Budapest Deák téri Evangé
likus Egyházközség 1993. május 29-én tartott 
közgyűlésén)

Zászkaficzky Péter igazgató-lelkész

Példás felügyelői jelentés
a hivatali rendet, az egy éves tapasz
talattal jobban eligazodom a teendők 
és lehetőségek közt. Több elvégzendő 
munkát látok, mint tavaly. A leküz
dendő nehézségek is részletesebben 
kirajzolódnak. De még mindig tapo
gatózva bizonytalankodom, mint a 
ködben haladó jármű vezetője, aki 
minden pillanatban váratlan meglepe
téssel, akadállyal találkozhat.

Meg kellett ismernem anyagi lehetősé
geinket, a pénzkezelési rendelkezé

seket, adószabályokat. Fel kellett mér
ni ingatlanaink állapotát, foglalkoz
nom kellett lakás- és üzletbérlőink 
szerződéseivel, alkalmazkodni kellett 
a gyülekezetünkben kialakult szoká
sokhoz, hagyományokhoz. A bizony
talanság ellenére azt tisztán kellett lát
nom, amire Pál apostol is figyelmez
tet, hogy óvakodni kell az emberi 
hagyományok, bölcselkedések merev 
megtartásától, és Krisztushoz való alkal
mazkodást kell preferálni (Kol 2,8.).
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Ezért minden intézkedés előtt az 
igehirdetési alkalmakat, az istentiszteletek 
rendjét, a szolgálatot végzők felkészülési 
lehetőségeit, a lelkészek tehermentesítését 
kell szem előtt tartani, biztosítani.

Változtattunk munkarendünkön. He
tenként egy délután rendszeres elnöki 
megbeszélést tartunk. Kéthavonként -  
általában a páros hónapokban -  ki
bővített elnökség ülésezik. A szoká
sos havi presbiteri üléseket kétha
vonként, a páratlan hónapokban hív-

1'uk össze. Az a presbiter, vagy gyüle
kezeti tag, aki munkát akar végezni, 

szakértelmének és kedvének megfele
lő elfoglaltságot találhat a különféle 
szakbizottságokban1 vagy egyéb össze
jöveteleken.2 Fel kellett ismerni, hogy 
az egyházban a pénzügyekhez, adó
hoz Közgazdász, tatarozáshoz techni
kus, szerződéskötéshez jogász, infor
mációk adásához és vételéhez újság
író stb. kell.

Pénzügyi forrásaink közel harmada 
lakás- és üzlethelyiségek béréből szárma
zik. Ezt a bevételt nem valami kal
márkodás eredményének kell tekinte
ni. Ez elődeink egyházfenntartási hoz
zájárulása, hiszen ők pénzüket fektet
ték be az épület megépítésébe, mely
nek gyümölcsét mi hasznosítjuk. A 
változó árak és piaci törvények folya
matos odafigyelést, gondos helyiség
gazdálkodási rendet igényelnek.

A gyülekezet tagjai és az érdeklő
dők tájékoztatást kapnak az évente há
romszor megjelenő gyülekezeti levélből. 
Február óta mindenki kézbeveheti a 
havi igehirdetési alkalmak és egyéb 
rendezvények programját. A temp- 
lombajárók a bejárati hirdetőtábláról 
is nyerhetnek információkat. Tervez
zük a templom főhomlokzatán elhe
lyezett hirdetőtáblát nagyobbra cserél
ni. Ezt a közgyűlést is a tájékoztatás 
érdekében szerveztük, és szándékunk 
van a jövőben is rendszeresen meg
tartani.

Templomunk -  a rendszeres kar
bantartás biztosítása mellett -  rendben 
van.

Parókia épületünk állapota kedvezőt
lenebb. Ismeretlen talajvíz-viszonyok 
miatt a földszinti falak nedvesek, el
öregedés miatt az udvari függőfolyo
sók statikai felülvizsgálata, megerősí
tése szükséges.

Ingatlanjainkhoz tartozik az iskola- 
épület. Igaz, tulajdonjogilag csak 1/7 
részben, de teljesen magunkénak te
kintve, a Fővárosi V. kér. Önkor
mányzattal az 1960-as években meg
kötött bérleti szerződések felbontását 
és a tulajdonosi jogok rendezését mi 
intézzük.3

Egy negyedik épülettel is kell fog
lalkoznunk. A  volt egyházi ingatlanok 
visszaadásának jegyzékében szerepel a 
Fehér Hajó utca 10. sz. bérház. Az 
államosítás előtt lelkészek és egyházi 
alkalmazottak lakásai, valamint az 
egyházi önsegélyező egyesület helyi
ségei voltak az épületben. Egyelőre 
jogfenntartó tárgyalásokat és levelezé
seket folytatunk.

Csákvári gyülekezeti telepünk külön
böző pénzintézetek támogatásával és 
egyének céladományaival elkészült. 
Nagy lehetőség ez elsősorban ifjúsági 
táborok és más összejövetelek meg
rendezésére.

Az események vázlatos felsorolása 
a jövő teendőit is körvonalazza. Fela

datként jelentkezik a 4 épület rend
szeres karbantartására rendelt gond
nokság megszervezése.

Már most jelentkeznek elvárások az 
1996. évi világkiállításon való részvéte
lünkre. Keressük a lehetőségeket, hol 
kapcsolódhatunk be az országos fela
dat részeseként kiállítás, előadások, 
hangversenyek megrendezésével.

Augusztus 29-én lesz a 6 osztályos 
gimnáziumunk évnyitója. Egyházközsé
günk nagy számmal van képviselve az 
iskola Igazgatótanácsában, amely az új 
zsinati törvény által meghatározott fel
adatait rendszeres havi üléseken a mi 
gyülekezeti termünkben végzi.

A lelkészt hivatal adminisztratív mun
káját korszerűsíteni, ügyfélforgalmát cél
szerűbbé tenni szükséges. Még nem tud
juk a végleges megoldást, ae a helyi
ségek átrendezésevei, valamint két 
számítógépünkben rejlő lehetőséggel 
biztosítanunk kell a hatékonyabb 
munkát.

Presbitériumunk elhatározta, hogy 
a Deák Ferenc téren könyv-és papír
kereskedést nyit a június 30-ával felsza
baduló, ma az iskola által pók
technikái műhelyként használt helyi
ségben. Meg kell találnunk és meg 
kell szerveznünk ennek jogi és gazda
sági alapjait. Cél az evangéliumi és 
vallásos iratok, az egyházi és nemzeti 
értékes kulturális irodalmi termékek 
terjesztése, valamint az iskola tan
könyv- és papírellátása.

Mindaz, amit felsoroltam, amit a 
jövőre nézve felvázoltam, csoportmun
ka a javából. Köszönetét kell monda
nom mindazoknak, akik ebből részt 
vállaltak. Név szerinti felsorolásra nem 
vállalkozom, de megköszönöm min
denkinek anyagi-, valamint időt és fá
radtságot igénybevevő támogatását.

Bizonytalankodásról, részleteiben 
áttekinthetetlen jövőről beszéltem. 
Érzem a felelősséget, érzem a veszélyt. A 
gyülekezet segítségére van szükségem. 
Kérem a Közgyűlés bírálatát, hozzá

szólását, javaslatait, kérdéseit. Minde
nekelőtt azonban azt, amit Rogate va
sárnapi igehirdetésében a lelkész is 
kért: imádkozzanak érettünk! (Kol 
4,2). A gyülekezet imádságát a fel 
ügyelő sem nélkülözheti!

Gryllus Vilmos

(Elhangzott a Budapest Deák téri 
Evangélikus Egyházközség 1993. május 
29-én tartott közgyűlésén.)

MEGJEGYZÉSEK
(a közgyűlésen nem hangzott el):

1 A presbitérium 1992. szeptember 14-i ha
tározatára utalok. Ez alkalommal 9 bizott
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készítésére,
Ingatlankezelés, tatarozás, karbantartás, áta
lakítás, helyiségek bérbeadása,
Leltározás, a vagyonleltárak elkészítése és 
gondozása,
Zenei, a Lutheránia és más zenei rendezvé
nyek intézése,
Tájékoztatás, információk szerzése és terjesz
tése,
Világkiállítás, részvétel az Expo ’96 kulturá
lis programjában,
Külföldi kapcsolatok, testvérgyülekezetek, 
Ökumenikus kapcsolatok más egyházakkal, 
Hivatah adminisztráció.
2 Bibliakörök, DEI, Cserkészcsapat, Nőszö
vetség.
3 Az ingatlan tulajdonlapja szerint a tulaj
donosok:
Pesti Evangélikus Egyházközség, Bp., VIII., 
Üllői u. 24.
Angyalföldi Evangélikus Egyházközség, Bp., 
VIII., Üllői u. 24.
Zuglói Evangélikus Egyházközség, Bp., VIII., 
Üllői u. 24.
Kőbányai Evangélikus Egyházközség, Bp., 
VIII., Üllői u. 24.
Fasori Evangélikus Egyházközség, Bp., VIII., 
Üllői u. 24.
Ferencvárosi Evangélikus Egyházközség, 
Bp., VIII., Üllői u. 24.
Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség, Bp., 
V itt ,  Üllői u. 24.

Pünkösdi örömhír
Televíziós igehirdetés Nagytarcsán 1993. május 30-án

Krisztusban szeretett Testvére
im itt és a TV-készülékek előtt!

A  TV segítségével pünkösdi 
képeslapot szeretnénk küldeni 
mindazoknak, akik együtt vannak 
velünk ebben az ünnepi órában. 
Bár ebben az esztendőben már 
hivatalosan is kétnapos ünnep 
pünkösd, mégsem hiszem, hogy 
karácsonyhoz vagy húsvét hoz ha
sonlóan képeslapokkal köszöntöt
tük volna egymást.

Templomunk szárnyasoltárá
nak pünkösdi képe kiválóan al
kalmas arra, hogy hallott alapi
génk örömüzenetét láthatóvá is 
tegye. A  képet 1959-ben festette 
Tichy Kálmán festőművész egy 
fantasztikus ézsiási prófécia alap
ján, mely így hangzik: „... jön már

szabadításom ... bennem remény
kednek a szigetek, és az én ka
romra várnak. Emeljétek szeme
teket az égre!” (Ezs 51,5-6) 
Emeljük most föl mi is sok szem
pontból földhöz ragadt tekinte
tünket, fedezzük föl a sokszor el
veszített, elrabolt dimenziót, meg
fogadva Jakab apóstól figyelmez
tetését: „Ne tévelyegjetek, szere
tett testvéreim: minden jó ado
mány és tökéletes ajándék onnan 
felülről, a világosság Atyjától száll 
alá, akiben nincs változás, sem  
fénynek és árnyéknak váltakozá
sa.” (Jak 1,16-17)

Pünkösd első öröm üzenete, 
hogyha feltekintünk az égre, s eb
ben most sokat segíthet oltárké
pünk, akkor kiderül: az ég meg-
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nyűt! Minden pesszimista, hiteles
nek tűnő tudományos előrejelzés
sel szemben: nem múló alkonyi 
fényben, hanem érkező hajnali 
derengésben élhetünk! A  pünkös
di örömüzenet szíve közepe: Is
ten nem hagyta magára az em
bert Jézus feltámadása után 40 
nappal azért megy a látható vi
lágból a láthatatlanba, hogy vilá
gossá tegye: nemcsak az igaz, 
amit karácsony óta tudhatunk, 
hogy van út Istentől az ember
hez, hanem az ember is eljuthat 
Istenhez. D e nem saját erejéből, 
erőlködéséből, hanem ahogyan 
Luther vallja: „Hiszem, hogy sa
ját eszemmel és erőmmel nem  
tudnék Jézus Krisztusban, az én 
Uramban hinni, sem őhozzá el
jutni, hanem a Szentlélek hívott 
el engem az evangélium által. Ő  
világosított meg ajándékaival...” 
Ezt a megvilágosító ajándékot 
kérjük, várjuk, reméljük ezen az 
ünnepen. Ennek egész világunkat 
átölelő érkezéséről üzen a pün
kösdi történet, a hallott alapige, s 
ezt szemlélteti oltárképünk.

Rátekintve, két évezred egy
háztörténelme elevenedik meg 
térben és időben. A  megnyíló ég
ből látjuk a Szentlélek jelképét, a 
galambot alászállni. Pünkösd a 
keresztyén egyház, az első gyüle
kezet születésnapja, ezért látható 
a kép központi helyén az egy
házat szimbolizáló vitorláshajó, 
mely a huszadik század végén is 
vitorlás marad, mert ereje nem 
önmagában van. Isten Szentleiké
nek szele tud csak kimozdítani és 
útnak indítani. D e hová, merre, 
kihez vezet ez az út? Először is 
vissza az elhagyott Atyai házba, 
elveszített közösségbe. Gyönyörű 
régi magyar szóval élve: az anya- 
szentegyházba Keserűen igaz a 
megrázó költői kép: „Szélfutta le
vél a világ, de hol az ág?!” Há
nyán szakadtak le a hordozó ág
ról, megtartó törzsről, életet adó, 
tápláló gyökérről? Lehet, hgy tör
ténelmi viharok jeges szele tépte 
le őket, de lehet, hogy a vélt sza
badság utáni vágy szakította le 
őket. D e vajon miféle szabadság 
a sodródó falevelek szabadsága?! 
A  természet világában lehetetlen, 
hogy a leszakadt levél visszake
rüljön a helyére. D e  Istennél le
hetséges, hogy elszakadt, lesza
kadt gyermekei visszakerüljenek 
az ő  éltető közösségébe. Ez pün
kösd igazi öröm üzenete. Erről

szólt az első pünkösdi igehirde
tés, Péter apostol alapigénkben 
idézett prédikációja is: „Térjetek 
meg... szabaduljatok meg... tiétek 
az ígéret, és gyermekeiteké, sőt 
mindazoké is, akik távol van
nak...” Lehet-e ennél nagyobb 
örömhírt belekiáltani a világba? 
Bármilyen távol is vagy most Is
tentől, érdemes elindulni, keresni 
őt, mert ha keresed, ő  rád talál! 
A z első pünkösdi igehirdetés hall
gatói is távol voltak Tőle, hiszen 
Péter ki is mondja a meztelen 
igazságot: „Jézust ti keresztre fe
szítettétek!” Istengyilkosoknak 
hirdeti: „akit ti keresztre feszítet
tetek, Isten Úrrá és Krisztussá, 
azaz feltámadott, örök Királlyá 
tette!” Azóta is újra meg újra 
ránkborul az istengyilkosság ár
nyéka, ahogyan ez Tóth Árpád 
hátborzongató költői látomásá
ban megszólal, aki „Tetemrehí- 
vás” című versében így vall: 
„Olykor a bibor alkonyaiban el
nehezedik a szívem, felnézek a 
nagy, csuda égre és látást látok, 
úgy hiszem. Boldogtalan fantázi
ámnak úgy rémlik, a felhők fe
lett azért a csönd: meghalt az Is
ten és ravatalra tétetett... és úgy 
érzem, e fájó arcnak nem lehet 
többé mosolya, mert ember va
gyok én is, az Isten véres gyilko
sa...” Ez a mardosó bűnbánat is 
hozzátartozhat pünkösdi ébredé
sünkhöz, ahogy egyik pünkösdi 
énekünkben énekeljük: „Pünkösd 
legyen vétkeink igaz tükre!” De 
milyen jó, hogy nemcsak ebbe a 
tükörbe kell belenézni! Micsoda 
ajándék, hogy nemcsak a költő 
boldogtalan fantáziájával nézhe
tünk fel az égre! Milyen jó, hogy 
mi pünkösdkor nem alkonyodó 
eget látunk, hanem hajnali fény
re ébredhetünk, nem a halott Is
tent látjuk a ravatalon, hanem az 
élő Krisztust hirdetjük, és ma is 
élő testébe, az anyaszentegyház- 
ba hívhatunk mindenkit. Úgy, 
ahogyan oltárképünkön is látjuk: 
a jézusi missziói, küldő parancs 
térben és időben átölelve az egész 
emberiséget, valósul. Sokszínű hír
nökök adják tovább a jó hírt 
sokszínű, tarka embercsoportok
nak. Vannak közöttük tárcsái 
népviseletesek éppúgy, mint er
délyiek, arabok és indiánok...

Pünkösdkor elemi erővel tör 
utat az isteni örömhír minden 
emberhez. Az elmúlt évtizedek 
egyik legnagyobb hazugsága volt,

amikor azt hangoztatták, hogy a 
vallás, a hit kérdése magánügy. 
Nincsen nagyobb közügy, mint az 
Isten szeretetéről szóló örömhír 
továbbadása, hiszen ezzel minden 
embernek tartozunk. Mindenkire 
tartozik, hogy „úgy szerette Isten 
a világot, hogy az ő  egyszülött fi
át adta érte, hogy aki hisz ő  ben
ne, el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen!” Ez az evangélium, 
ami kiemel elszigeteltségemből. 
Ebből a szempontból is izgalmas 
oltárképünk üzenete: Isten szere- 
tete összekapcsolja az elszigetelt 
embercsoportokat, igazi közössé
get teremt. A  pünkösdi csoda az, 
hogy emberek végre megértik 
egymást, mert megértik Isten sza
vát. A z édes anyanyelvet felhasz
nálva, a Szentlélek világossá teszi 
az „édes atyai nyelvet”. Ez az iga
zi kommunikációs forradalom! 
Amikor a szó nem elválaszt, ha
nem összeköt, amikor a szó nem 
fedezék, mellyel eltakarom maga
mat és az igazságot, hanem gyó
gyító eszköz, mely sebeket tár fel 
és bekötöz, mely Isten szerzeté
nek hordozójává válik s így új 
életet teremt. Ezt a gyógyító szót 
továbbadni valódi közügy, csodá
latos küldetés ünnepen és hétköz
napon egyaránt. Nagyszerű, hogy 
ennek eszköze lehet most a tele
vízió is, melynek segítségével pün
kösdi üdvözlő lapot küldhetünk 
minden kedves nézőnek közelben 
és távolban, határon innen és túl 
is. Mivel egy üdvözlő lapra való
jában csak néhány summás mon
dat fér, foglaljuk össze most a 
pünkösdi örömhírt mindannyiunk 
számára: Örüljünk együtt ezen az 
ünnepen, mert nem vagyunk töb
bé árvák mi, istengyilkosok, mert 
Isten feltámasztotta és Úrrá tette 
azt a Krisztust, aki helyettünk, 
miattunk és értünk halt meg a 
kereszten. Örüljünk együtt ezen 
az ünnepen, mert nem vagyunk 
többé elszigetelt egykék, közös 
Urunk testvérekké formál minket 
s az anyaszentegyház családjába 
hív. M indezekből következik, 
hogy újra gyermekként és testvér
ként örülünk együtt ezen az ün
nepen, hogy Isten Szentlelke 
megtörte a bábeli átkot, vége le
het a némaság és az üres fecse
gés nyomasztó világának: Isten 
Lelke feloldja nyelvünket testvé
ri, gyógyító szóra s most pedig 
imádságra. Ám en

Gáncs Péter
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Új próbálkozás -  új hang

A Z IGEHIRDETŐ MA GÁNYOSSÁGA

- Gondolatok a rádiós-szolgálat után -
Húsvét hétfőre rádiós szolgálatot kértek tőlem, s ez a kérés 

jóleső érzéssel töltött el. A készülés során azonban egyre nőtt ben
nem a feszültség, s átéltem azt, amit a címben fogalmaztam meg: 
az igehirdető magányosságát.

Ezt az emberi magányosságot a kontroll hiánya idézi elő. A 
lelkiismeretes igehirdető állandóan küszködik azzal a feszültséggel, 
amely a visszajelzések hiánya miatt alakulhat ki benne. Mivel a 
lelkészi szolgálatban ritka a hiteles és őszinte visszajelzés, ezért a 
leflíészi szolgálat minőségére -  emberi oldalról nézve -  álig derül fény.

Látom ennek a veszélyét a szolgálatban is. A kontroll nélküli 
szolgálat eredménye lehet egyrészt az ellaposodás, másrészt az ál
landó bizonytalanság.

A gyülekezetek többsége a lelkész hangját, vehemenciáját, or
gánumát és leleményes mesélőkészségét díjazza, s kevés az olyan 
gyülekezeti közösség, ahol a lelkész a készülés fázisában, vagy az 
igehirdetést követően segítséget, tartalmi vagy teológiai jellegű 
visszajelzéseket kaphat.

Most nem arra gondolok, hogy siker-orientált világunkban a

lelkésznek is sikerélményre van szüksége, hanem arra, hogy tartal
mas és minőségi igehirdetés nem születhet úgy, hogy az igehirdető 
elbízva magát, azt gondolja, hogy mindig jól prédikál, de úgy sem, 
hogy a bizonytalanság érzése görcsben tartja. Tudom, hogy az ige- 
hirdetési szolgálatnál sem feledkezhetünk meg Arról, Aki még a 
leglaposabb szentbeszédből is tud jót kihozni, a Lélekről, de a fel- 
készültség hiánya és a felkészülés Kerülése a Lélek munkájának is 
gátat szab(hat).

Prédikálunk hétről-hétre. Rutinossá leszünk egyhamar. Már 
conceptus nélkül is tudunk órák hosszat beszélni. S hangulati ele
mekkel igyekszünk könnyet csalni a hallgatók szemébe, így adva el 
-  ügyes húzással -  lapos közhelyeinket.

A rádiós szolgálatra készülve, sok gyötrődés közejrette, telt a 
papírkosár is. Rossznak ítélt vázlattöredékeket dobtam félre. Nem 
a gondolatmenettel, az ívvel, s nem is a teológiai kérdésekkel vol
tak igazán gondjaim. Furcsa talán -  de a részletes kidolgozásnál 
éreztem igazán a magányosságot, s többször is felvetődött bennem 
a kérdés: mit engedhet meg magának a lelkész?

Most nem egyszerűen az elhangzott igehirdetés szövegét kívá
nom közreadni, mint amire volt már példa, hanem a készülés gyöt
relmét megosztva, azokat a szövegtervezeteket is, amelyek végül a 
szemétbe kerültek. így láthatóvá válik, hogy a figyelemfelkeltő be
vezetés okozta a legnagyobb problémát.

Alapige: IK or 15,20-23

„Élettel telt ünnep ez a mai. Tele van 
örömmel, zsongással, jókedvvel. A  fiúk 
már a pirostojásokat és az összelocsolt 
pénzt számolgatva igyekeznek haza, a na
gyok már a mám or által látnak szebbnek 
mindent. A  leányok már többször kimo
sakodtak, hogy ne legyenek rosszul a tö
mény kölniszagtól -  pedig már nem is 
Vörös Moszkvával locsolnak a srácok -  
az asszonyok pedig örülnek a süteményük 
sikerének... S e mozgalmas ünnepen, mi 
itt ülünk a tem plom csendjében. Mi ho
zott minket ide?”

Eddig jutottam  a leírásban -  s bár a 
Vörös Moszkva jó  poénnak tűnt, a hús
véthétfő jellegét valóban a félresiklott ün
neplés határozza meg, de mégsem erre 
van szükség... új papír... Húsvét... feltá
madás... megáll az ész... igen! Ezzel kell 
kezdeni, hogy itt, -  mármint a feltáma
dás tényénél megáll a tudom ány és meg
áll az ész... De vajon ez közelebb hozza- 
e a hallgatókat Krisztushoz? Talán éppen 
azért fogják kikapcsolni a rádiót, mert ők 
nem arra kiváncsiak, hogy mit nem tud 
az agyuk felfogni?... Új papír... Megvan! 
Ez az igazi! „Nem tudom, mit keresek 
én a szószéken, hisz ez a kinyilatkozások 
helye, a nagy mennydörgéseké, ahonnan 
a lelkész úgy szólhat, hogy vissza nem 
szólnak neki. Szeretnék odaülni melléd, 
hogy személyesen vallhassak arról, mit je
lent nekem az, hogy Krisztus feltámadt a 
halálból. Szeretném megfogni a kezed, 
odaülni a betegágyad mellé, s szeretném 
meghallgatni a kérdésedet, s ha ezt most 
nem is tehetem meg...” akkor miért be
széljek róla? Ne arról beszéljek, hogy én 
mit szeretnék csinálni, nem ez az igehir
detés célja. Amit meg szeretnék tenni, azt 
meg kell tennem, mert kevés, ha csak be
szélek róla... Új papír: ...„Húsvét -  üres 
sír”... „A minap a tem etőben járva, lát
tam én is egy üres sírt. Szép volt az em
lékmű. Rajta a név: Itt nyugszik XY. Szü
letett 1931-ben. Meghalt: (az évszám he
lyén üres mező) Nem olyan nagy dolog 
az üres sír. De nem mindegy, hogy mi
ért, hogyan üres az a sír! A  temetői üres 
sírok a halált hirdetik: itt fog nyugodni 
az, aki most még a faluban él! Elkészí
tette magának a síremléket, mert nincs.

aki figyeljen majd rá. így a síremlék is 
olyan, amilyet ő magának szeretne... De 
az az üres sír, amelyre húsvétkor figyel 
az egész keresztyénség, nem azért üres 
mert még nem temettek bele senkit. Nem 
a várt halált hirdeti. Hanem az életet és 
az ÉLŐT!!!”... Ez elég jó kezdésnek, csak 
a textusban nincs szó az üres sírról... így 
majd máskor kezdem... új papír... közben 
nyújtózok egyet, bekapcsolom a rádiót. 
Hírek, időjárás, útinform... nem is rossz...:

A z aktualitás adott, teológiailag is 
megfelelő a kép.

„Ünneplő Gyülekezet! Testvéreim az 
Úr Jézus Krisztusban!

A z Útinform tájékoztatta az ünnepe
ken útrakelő autósokat, hogy a nagy for
galomra tekintettel ideiglenes határátkelő 
állomások nyíltak meg. S ha az ünnepek 
múltával csökken a forgalom, ezek az 
átkelőhelyek ismét bezárnak. Megnyílt 
utak, megnyílt lehetőségek könnyítik a 
célbajutásunkat.

S bár nem vagyok az Útinform mun
katársa, ma nekem is egy megnyílt ha
tárállomásról kell tudósítanom. Értesítem 
a testvéreket, az élet országűtján közle
kedőket, hogy húsvétkor egy új határát
kelő nyílt meg! Nem ideiglenesen, s nem 
egy a sok közül, hanem az egyetlen, 
amely arról tanúskodik: VAN ÚT A 
H A L Á L B Ó L  A Z  É LE T R E! Jézus 
Krisztus húsvéti győzelme, test szerinti 
feltámadása széttörte a legmarkánsabb 
határfalat: van út a halálból az életre!

Mi eddig -  Krisztus feltámadásáig 
csak a másik utat ismerhettük. A  halálba 
vezetőt, mert ezt mi magunk építettük: 
Ember által van a halál! -  mondja ki a 
nyers és kemény valóságot Pál. Ember 
által! Először talán az erőszakos halál 
borzalmai jutnak eszünkbe. Hányán hal
nak ma is meg -  talán épp ebben az órá
ban -  az ember kegyetlenkedése, önzése, 
türelmetlensége vagy gyűlölete miatt. 
Em ber által van a halál. A z is, amit mi 
természetes halálnak szoktunk nevezni, 
mert a halál, az elmúlás a bűn zsoldja, 
megérdemelt fizetség, jogosan kapott já
randóság. Ádámban mindnyájan meghal
nak: Ádám, az első em ber az Isten iránti 
engedetlenségével, a hitetlenségével utat 
nyitott a bűnnek, s ezzel együtt a bűn 
következményének, a halálnak is. Ezért

mi magunk csak ezt az utat ismerjük és 
járjuk. S lehetnek szép eszméink, lehet
nek emberséges erkölcseink is, s lehetünk 
mi magunk olyanok, akik a jóért, az em
ber előmeneteléért küzdünk, s tekinthe
tünk Jézusra is, mint cselekedeteink pél
daképére, mint szenzációs tanítóra, s er
kölcsi modellre... de a halál megmásítha- 
tatlanul vonz magába, magához.

Á M DE! Ám de -  kezdi Pál nagy len
dülettel az igét, az ember szánalmas, ha
lálraítélt voltát látva. Igaz ugyan, hogy 
em ber által van a halál, s az elkerülhe
tetlen, D E  Jézus feltámadt a halálból, át
törte minden idők legerősebb vasfüggö
nyét. Mint Élő lépett ki a sírból, s ezzel 
lyukat ü tö tt a legmasszívabb falon: 
FELTÁ M A D T! H úsvét ennek az 
örömhírnek a hordozója és közvetítője: 
Jézus él! De Jézus feltámadása nem ön
célú esemény volt, nem csak úgy, magá
ért az érdekesség kedvéért történt. S mi 
sem azért ünnepeljük húsvétot, mert 2000 
évvel ezelőtt -  a tanítványok véleménye 
szerint -  néhány asszony üres sírról fe
csegett. Nem puszta emlékezés ez a nap, 
mint sok-sok történelmi ünnepünk.

Első zsengeként tám adt fel Krisztus, 
így az ő feltámadása egyben ígéret is. 
ígéret a halál legyőzhetetlen valóságával 
küszködő embernek: Jézus a feltámadás 
zsengéje, első, ki örökre tám adt fel. S 
ahol a zsenge megjelenik, ott bízhatunk 
abban, hogy az élet eltörölhetetlenül je
len van.

Két héttel ezelőtt a hóvihar közepette 
is virítottak a ház falánál az előbújt 
krókuszok. S aki látta a tavasz kicsiny hír
nökeit a fagyos hó alól kikandikálni, az 
biztos úgy érzett, mint ahogy én: Eshet a 
hó, tombolhat a tél, már az élet győzött, 
nem a fagy, s a halál!

Jézus feltámadása ilyen bizonyosság 
számomra: A z élet diadalmaskodik, nem 
a halál. Ez a mi reménységünk, s ezért 
boldog az az ember, aki húsvéti bizalom
mal él.

Falakkal körülvett zárkában nem le
het boldog az ember. A  falakkal körül
vett világban -  tapasztalhattuk a közel
múltunkban is -  megfosztatik az ember 
a boldogságtól. De a legkisebb rés és re
pedés. ahol fény árad be a sötétbe, re
ménnyel tölti el a szivet. A halál árnyé-
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A szőlőtő és a szőlővesszőkolta világunkba a sír szájáról elhengerí- 
tett kő helyén árad be a fény. Jézus fel
támadt. S ez azt jelenti: Van kiút, van 
szabadulás, van okunk a reménységre!

Kalandregények izgalmas epizódja jut
hat eszünkbe, amikor a sziklavár börtö
nének foglya foggal, körömmel és alig al
kalmas eszközökkel küzd azért, hogy lyu
kat vájjon a külvilág felé, s egy alkalmas 
pillanatban megszökjön. S a szökés még
sem sikerül, mert rajtakapják, s ezért még 
súlyosabb büntetés leselkedik rá. így küz
dünk mi is sziszifoszi közdelemmel az éle
tünkért. Küzdünk egymással, s főleg egy
más ellen. Küzdünk úgy, hogy az ékítünk 
szintentartásában látjuk a megoldást. Küz
dünk a reánk nehezedő betegségek ellen 
úgy, hogy bárkibe és bármibe belekapasz
kodva, elveszítjük feltám adáshitünket. 
Küzdünk a reménység fényéért úgy, hogy 
felrúgjuk és eldobjuk az Isten által ren
delt őrző közösségeket. S vadnyugati és 
keleti életideálokkal pótoljuk a bennünk 
tátongó űrt.

így küzdünk az életünkért, csak arról 
feledkezünk meg, hogy Jézus már szabad 
utat nyitót nekünk a halálból az életre. 
Van kiút a halálból.

Boldog az az ember, aki húsvéti biza
lommal él. Boldog, mert nem látja célta
lannak az életét, sőt mindennél nagyobb 
célt lát maga előtt. Boldog, mert bár érzi 
és átéli az élet m inden nyomorúságát, 
tudja, hogy az élő Jézus Krisztus -  ígére
te szeimt -  vele van. Boldog, mert tudja, 
hogy bűnei a kereszten bocsánatot nyer
tek, s a feltámadás által az ő életében is 
elkezdődött az új. Boldog az, aki a feltá
madott Jézussal találkozva -  hisz ő ma is 
szolgál nekünk az igéjében és a szentség
ben -  húsvéti reménységgel él. Boldog, 
mert tudja, hogy életét nem a csillagok 
állása irányítja, és azt is tudja, hogy nem 
lehet a maga ura az agykontrolos mani
pulációk által, mert Jézus az Úr! Boldog, 
mert tudja, hogy bár nem függetlenítheti 
magát a világ politikai és gazdasági fo
lyamataitól, de nem azok határozzák meg 
a sorsát. Boldog, mert tudja, hogy az élő 
Jézus Krisztus által készített út az, ami 
számára is járható, mert a Mester láb
nyomába lépve, nem lehet eltévedni.

Hányán tévelyegnek az eluralkodó lel
ki és szellemi zűrzavarban a maguk igaz
nak vélt útján?

Hányán keresik az élet nagy kérdése
ire a misztikus vagy a racionális felele
tet?

Testvérem! Te, aki hallod ma az igét, 
tekints Jézusra, a Győztesre, a halál fe
lett Győzőre, mert benne és általa jelent 
meg számunkra is a feltámadás és az élet.

S ha az em ber által lett halál nyomaszt 
és kétségek gyötörnek, bízd rá az életed 
arra, aki él, aki utat nyitott, aki által meg
nyílt az eddig lezárt határon az egyetlen 
átkelőhely, s aki által átm ehetünk a ha
lálból az életre.

Krisztustól kapott kötelességemnek te
szek eleget, amikor a megnyílt átkelőhely
ről szólok. Nem úgy, mint egy informá
ciós műsor munkatársa, aki csak elmond
ja a hírt, a változást, de úgy, hogy ma
gam is vágyódom a feltámadásra. Ezért 
nemcsak szólok Krisztus útjáról, hanem 
igyekszem nyom dokába lépni, rábízva 
magamat, s hívlak téged is az élő Jézus 
követésére. Ámen.

Ifj. Bence Imre

Lotz Tibor nyugalmazott evangélikus lelkész temetésén Jn. 15,1-5 alapján elhangzott igehirde
tés 1993. június 30-án a soproni evangélikus temető kápolnájában.
Igehirdető Szimon János soproni lelkész.

Gyászoló Testvéreim!

Felolvasott igénk közel egy éve hangzott 
el elhunyt hozzátartozónk 80. születésnapja 
és 55. házassági évfordulója alkalmával sop
roni templomunkban, amikor a kiterjedt 
család hálát adott Istennek. Akkor a vér
szerinti kötelék szeretet-láncolatáért hálát 
adó család figyelme a legdöntőbb kapcsolatra 
szegeződhetett, mely még a halálban sem 
szakadhat szét Ez a Krisztusnak övéivel va
ló kapcsolata szenteli meg azt, ami 
vérszermt való és erősíti meg, hogy Isten 
szeretetétől semmi se szakíthassa el. Ezért, 
amikor most a koporsó takarta szeretett csa
ládtagunk, gyülekezeteknek volt lelkipászto
ruk, a lelkésztestvér és a helyi gyülekezet 
volt tiszteletbeli presbitere életét és szolgá
latát az ige fényében kívánjuk felvillantam, 
erre a legdöntőbb, legfontosabb viszonyra, 
kötődésre hulljon minden fény.

1. A szőlőtő Krisztus, aki nélkül nincsen 
igazi élet. Nála nélkül nemcsak keveset, vagy 
csak nehezen tudunk jót cselekedni -  
mondja Augusztinus Tegyen tehát az akár 
kevés, vagy akár sok, nem történhetik meg 
nélküle.”

a) Mint Szőlőtőt ide plántálta az embe
riség talajába az Atya, a Szőlősgazda, hogy 
gyökeret eresszen, mint valóságos ember föl
di életünkbe. Jó ezt tudnunk, amikor nehéz 
elhordozni az emberi létet. Amikor a meg- 
pihentnek szeretteivel együtt át kellett élnie 
a haláltábor mélységeit és csak az lehetett 
az egyetlen vigasz, hogy Jézus oda is le tud
ta ereszteni szőlőtőként szeretete gyökereit 
és adott kiutat a legreménytelenebb helyze
tekben.

b) Mégis a SZŐLŐTŐ felfelé, a nap fe
lé növeszti a szőlővesszőt. Jézus nyitott volt 
az Atya felé, mint engedelmes H ú  Ezért 
imádkozott Őhozzá övéiért. (Jn 17.) A fő
papi imádságban a jövőbeni tanítványokért, 
a gecsemanei kertben pedig az elkeseredet
tekért, akik a sötétben nem látják a célt. 
Mi is benne vagyunk az imádságban és azt 
akarja, hogy a felülről való fény akkor is 
beáradjon életünkbe, ha jönnek a nem sze
retem napok.

2. A szőlő vesszőnek a Szőlőtőn a helye, 
hogy élete legyen. Állandó kapcsolatot jelent 
ez. Krisztusban maradást, amelyből gyü
mölcstermés fakad. Gyümölcs mindaz, ami
ben a tanítvány hite és ragaszkodása Krisz
tushoz megnyilatkozik. Bizonyságtétel Krisz
tusról és áldozatvállalás Krisztusért. Ti tud
játok volt gyülekezetei, hogy ez a bizony
ságtétel hogyan hangzott a szószékről és ol
tárban, koporsók mellett és családi bibliaó
rákon, gyermekek között és idősek vigasz
talására. I i  tudjátok szeretteim, hogy mit je
lentett venyige életében a hitben való állha
tatosság gyümölcse, amikor a reformáció 
hitbeni örökségéhez mindvégig ragaszkodott

és szolgálatában mindent a kegyelem szem
szögéből nézett. A megismert igazság hailít- 
hatatlanná tette és mint szőlővessző nehe
zen tudott hajolni, meghunyászkodni De 
amikor segíteni kellett az erőteleneknek a 
gyülekezetben, családért, gyermekekért har
colni, akkor minden akadályai szembeszállt 
és mint gyümölcstermő szőlővessző megha
jolt, hogy felemeljen, lehajolt, hogy átölelje 
a legkisebbeket. Igazság és szeretet így ölel
kezett életében, mert ez Krisztusban 
lehetséges, a benne való maradásnak két 
ízes gyümölcseként.

3. A szőlővesszőnek a szőlősgazda metsző
késének atisztogatását is elkeli hordania s min
dezt a több gyümölcstermés érdekében. 
Minket tisztogat, hogy többet teremjünk, 
gyümölcsöt sokat. A dd meg Atyám, bármily 
fájó perc lesz. Tudjak örülni, amikor 
megmetszesz. (395 é.) Igaz, hogy a megtisz
títás nemcsak a szenvedésekre és megpró
báltatásokra utal, de benne vannak, mint 
„fájó percek.”

Az előttünk pihenő szerettünk, testvé
rünk és lelkészünk, mint szőlővessző olyan 
metszőkés nyomokat hordott életében, lel
kében és testében, melyeket magával vitt a 
halálba is. Csak egy párat idézzünk magunk 
elé most koporsója mellett. A közel ötven 
évvel ezelőtti metsző fájdalmak: az apa meg
gyilkolása, idős hozzátartozók haláltábori éh- 
halála délen, leánytestvére halála a háború 
utolsó napjaiban, amikor a vigasz csak az 
volt, hogy többször elővette az igehirdetést, 
amit temetésekor mondott Ordass Lajos, 
akkori kelenföldi lelkész. Mert Jézus min
denhol és mindenkor igéje által tisztít dön
tő módon és nélküle nem lehetünk tiszták 
(3 vers) és evangélium nélkül elszáradunk, 
mert nincsen bűnbocsánatunk, életünk és 
üdvösségünk. Hirdetni csak akkor tudjuk, ha 
naponta élünk belőle. Minket is tisztogat és 
vigasztal az örök életre. Ezért hát marad
junk Krisztusban, aki a többi evangélista 
szerint akkor mondotta magát szőlőtőnek, 
amikor az úrvacsorát szerezte.

Elhunyt szerettünk, hitves és apa, nagy
apa, dédapa és testvér utoljára nemrég uno
kája esküvője előtt családi körben élhetett 
a „szőlőtő gyümölcséből”, Jézussal úrvacso
rai közösségben és nem gondoltuk, hogy Jé
zusnak az utolsó vacsorán elhangzott mon
data teljesedik be: „nem iszom mostantól 
fogva a szőlőtőnek terméséből”. De telje
sedjen be rajtunk, kiknek el kellett enged
nünk szerettünk kezét, mely az utolsó na
pokban már nem remegett és szavak nél
küli tekintetével kísérte övéit, -  az örömteli 
mondat, amit Jézus hozzáfűzött: „majd újat 
iszom veletek Atyám országában* (Mt 
26,29.) Ez lehet egyedüli vigasztalásunk, 
hogy ott is Jézus Krisztussal lehetünk elsza
kíthatatlan közösségben, Veje és egymással 
Egyedül az Ő érdeméért. Ámen.

Hálás emlékezés egykori principálisomra
110 éve született, 40 éve hunyt el Kemény Lajos egykori budapesti esperes

Fényképe dolgozószobám faláról 
úgy tekint rám, mintha most is sür
getne: Munkára, uraim! Hivatalában 
mindig időre kellett teljesíteni a ránk 
váró feladatokat. Mégsem ezt a mun
kára serkentő főnököt emlegetem. A 
kettős évforduló könnyen elmosódó 
képeket szeretne felvillantani; egy 
olyan vezető ember példáját állítja 
most elém, mely a kis dolgokban mu
tatta meg nagyságát.

Esperes, püspökhelyettes volt, de 
soha nem parancsolt. Mindig szeretet
tel kérlelt. Élő igévé tette azt, amiről 
Pál tanít a Filemoni levélben: „Krisz
tusban egészen nyíltan megparancsol
hatnám azt, ami a kötelességed, a sze
retet miatt azonban inkább csak kér
lek, mert ilyen vagyok én, az öreg 
Pál.” Ez a szeretet azonban soha nem 
volt ellágyulás nála. Tiszteltük, becsül
tük, és gyermeki szeretettel szerettük.
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Főnök és beosztott munkatárs között 
soha nem volt „bratyizás”. Tudtuk 
tartani azt a bizonyos három lépés tá
volságot. Jelenléte, „szép ezüst feje” 
mindig fegyelmezett.

Kedvelt munkaköre volt a 
konfirmandusokkal való foglalkozás. 
Akármilyen későn tért haza egy-egy 
értekezletről, lehetőleg mindig ő ment 
be a tanácsterembe, a nagyszámú, zsi
bongó gyerekekhez. Fegyelmezett a 
jelenlétével Egyszerre síri csend tá
madt. Szinte mesélve magyarázott. 
Hát igen, hitoktatóként kezdte fiatal 
korában.

Kápláni szobám eredetileg az ő 
dolgozószobája volt. Csodáltam, ho
gyan tud elmélyedni a munkájában, 
amikor csak egy ajtó választja el a ját
szadozó, hangoskodó ifjúságtól.

Soha nem veit türelmetlen. Még 
akkor sem, amikor csak úgy játékból 
püfölték egymást az Ifjúsági Kör tag
jai. 1943-ban nyomtatásban megjelen
tettük évi beszámolónkat. Megkértük, 
újon előszót a kiadvány elé. A követ
kezőket írta: „A fasori ifjúsági Luther 
Márton Kör szokatlan dologra szánta 
el magát: nyilvánosság elé bocsátja ezt 
az összefoglalást az elmúlt év munká
járól. Nem dicsekedni akar ezzel, 
mert megtanulta az apostoltól, hogy
ha valaki dicsekedni kíván, erőtlensé
gével dicsekedjék. Nem másokkal va
ló összehasonlítás kedvéért készítette 
ezt a beszámolót, de lehet, hogy en
nek egyszerű szavai találnak olyano
kat, akiket serkenteni fognak. Olyan 
az egész, mintha egy kulcslyukon ke
resztül benéznénk abba a szobába, 
ahol a mi egyházunk ifjúságának egy
más között való munkaélete folyik. 
Én bizony őszintén megmondom, be
csülöm ezt a bátorságot, bár elke
rülhetetlenül összehasonlításra és bí
rálatra is vezet. De az ifjúsághoz illik 
a bátorság. Származhatnak belőle jó 
indítások kifelé is, és befelé is. Ezért 
szívesen írom meg ezt a pár sort elő
szónak. Hiszen az ifjúság tulajdonkép
pen saját magának az előszava. Jó, 
hogyha mi figyelmesen elolvassuk en
nek az ifjúságnak az előszavát. Vala
mit megláthatunk majd belőle egyhá
zunk jövőjére nézve. Ismerjük a mus
tármag példázatát: égig érő fa növe
kedett belőle. De ez a picinyke mag 
bizonnyal egészséges volt.”

Gyöngybetűkkel megírt prédikáci
ói arról tanúskodtak, milyen komo
lyan vette a szolgálatot. Nem tért el 
ettől idős korban sem. Soha nem 
ment fel készületlenül a szószékre. 
Amit pedig leírt, azt formálta, kiegé
szítette, élet beszédévé tette. Soha 
nem támadt, mindig építeni akart, s 
mindig a konkrét gyülekezetét tartot
ta szem előtt.

1948-ban a Lelkipásztor szerkesz
tője megkérte, vezércikként taglalva 
úja le, mit jelent szolgálatában Luther 
sekrestye imádsága. Akkor egész év
ben sokan elmélyedtünk ebben. Úgy 
éreztük, mintha valami titkos érintés

re felpattant volna szívünkben és ki
buggyant volna belőle a mélyből fa
kadó vallomás. Alázata tükröződik a 
bevezető mondatokban. Az első mon
dat: Jogcím a megszólalásra. „Uram 
Istenem, Te engem rendeltél. Ez a 
mondat a belső elhívásomról szóló 
vallomásom. Voltak esztendők, ami
kor a vocatio externa önérzetével jöt
tem a templomba, de -  hála Istennek 
-  vannak most már esztendők, ami
kor a vocatio interna érzése alatt na
gyon alázatosan és csendesen jövök. 
Gyermekkoromban folyton mondo
gattam: pap leszek, ifjúkoromban da- 
coskodtam: otthagyom és más pályá
ra lépek. Azt hittem, én magam 
cselekszem akkor is, amikor kiléptem 
egy időre a sorból, aztán később újra 
visszaálltam a többiek közé. Ha van 
is ezen szégyenkeznivalóm, ma már 
nem sajnálom, mert tanultam a ma
gam kárán, és Isten ezt a rosszat is 
jóra tudta fordítani. Te engem ren
deltél.. Másokat is, de ez az ő dol
guk. Soha nem akarom szem elől 
téveszteni, hogy engem, erőtelen és al
kalmatlan szolgát az én Uram rendelt. 
Meg-meg feszítem tehát erőmet, fel- 
felujjongok néha a váratlan megsegí
tés miatt, egészében azonban csupa

Szalay Kálmán nyugalmazott lelkész 
testvérünket rövid szenvedés után 1993. 
június 18-án hazahívta Ura. Földi életút- 
jából egy kis töredék: Farádon született 
1910-ben. Középiskolát a soproni evan
gélikus Líceumban végzett. Teológiai ta
nulmányait Sopronban kezdte, s a kolozs
vári teológián fejezte be 1934-ben. Lel
késszé avatása után Járosi Andor teoló
giai m. tanár mellett segédlelkészként 
szolgált. Szolgálatáról „Működési bizo
nyítványába” ezt irta: „szolgálatában hű
ségesnek, megbízhatónak, komolynak 
mutatkozott, szolgálatának becsülettel 
megfelelt” (1934. szept. 7.) Hazatérve, s. 
lelkészként szolgált Enyingen, majd 
Dörgicsén. 1943-ban Nagyszokolyban 
parókus lelkésszé választották, és még 
ebben az évben feleségül vette a 
szentantalfai tanító leányát, Fazekas 
Etelkát. Két gyermekük született, Tamás 
és Ildikó. Hitvesével szeretetben, hűség
ben éltek, egymás terhét szívesen hordoz
ták. Nagyszokolyi szolgálata 1944-ben 
megszakadt, mert tartalékos tábori lel
készként katonai behívót kapott. 1945- 
ben tért haza Németországból. 1953- 
ban a lovászpatonai gyülekezet 
választotta lelkészének. Innen vonult 
nyugdíjba 1979-ben, és családjával 
együtt Győrbe költöztek. Hűséges fele
ségét 1991-ben a szentantalfai temető
be kísértük, ahová 1993. június 25-én

nyugtalanság vagyok, mint a rossz 
adós, aki részletekben sem tud fizet
ni És csak suttogni merem, nehogy 
túlságosan magamra hívjam a figyel
met: Uram Istenem, Te engem ren
deltél.”

Örülök, hogy elő-elővehetem ezt a 
régi évfolyamot. S lelki tükörnek tar
tom, különösen is olyankor, amikor 
megtorpanok, vagy valami „sikerélmé
nyem volt”, -  nehogy magamnak tu
lajdonítsam, amivel megörvendeztetett 
az én Uram.

Karácsony előtt mindig megaján
dékozta munkatársait. Apró figyel
mességek voltak ezek tőle. Annyira 
ismert bennünket, hogy tudta, kinek 
éppen mit adjon. Antikváriumban rá
talált egy olyan könyvre, mely költői 
gondolatokat, velős mondásokat tar
talmazott. S így dedikálta: „Nézzük 
meg, Pali, azokat a vezércsillagokat is, 
amiket eleink becsültek!”

A jánosi levelekben említett 
„öreg” volt, kedves öreg úr, majdnem 
csak egyetlen principálisom. Haló po
raiban ma is áldom emlékezetét és há
lás vagyok Istennek, hogy a leghosz- 
szabb ideig, 12 éven át lehettem a 
munkatársa.

Pásztor Pál

követte. Szeretett hitvese mellé temet
tük.

Utolsó útjára elkísérte gyászoló csa
ládja, a szentantalfai gyülekezet, a Veszp
rémi Egyházmegye esperese, a 
lovászpatonai gyülekezet küldöttsége lel
készükkel együtt. Koporsója mellett az 
az Ige szólt, amely utolsó napjaiban is 
sokszor elhangzott ajkán: „Várva vártam 
az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallot
ta kiáltásomat.” (Zsolt 40, 2.) Kiáltása 
nem az utolsó percek kétségbeesése, ha
nem 83 évének összefoglalása volt: Soha
sem rendült meg hite, bizalma. Amikor 
öröm és boldogság töltötte meg otlhonát, 
Ura elé állt, és szívből hálát adott. Ha seb
zett volt a lelke, lehajolt Ura előtt, hogy 
összetörtségéből kiemelje. Hittel hordoz
ta nehéz idők súlyos terhét is. Szívén hor
dozta hívei gondját.

Szolgált szeretettel, jóakarattal, fele
lősséggel, a rábízott gyülezezetekben. 
Szolgálatában lehajolt az ötvenes évek
ben megnyomorított, szenvedő falusi hí
veihez. Szolgált közöttük hittel, bölcses
séggel és vigasztalással. A csüggedőket, 
az elfásultakat, a hitben meggyengülteket 
reménységre segítette. Ha köves helyre, 
vagy útfélre esett is a mag egy része, fá
radhatatlanul újra vetett. Elvégezte, amit 
a hű szolgának elvégeznie kellett.

Békességgel tért Urához.
Horváth József ny. lelkész

+  SZALAY KÁLMÁN
1910-1993

340



Temetési igehirdetés
Dr. Kotsis Iván (1919-1993) oki. építészmérnök, 

a kelenföldi evangélikus gyülekezet felügyelője ravatalánál 
1993. július 8-án a Farkasréti temetőben.

Ennél a határkőnél -  a halál sorompója 
előtt -  természetszerűen visszatekintünk. 
Emberek vagyunk. Emlékezünk. Nemcsak 
úgy, hogy ki volt Kotsis Iván?, hanem így: 
Ki volt nekünk Kotsis Iván? Ki volt ő a csa
ládjának? Mit jelentett feleségének a szép, 
harmonikus, boldog házaséletben. A gyer
mekeinek és unokáinak: az édesapai szeretet. 
A családban is a zene és művészet kedvelé
se. Nevelő, formáló egyénisége.

És mit jelentett Kotsis Iván egyetlen test
vérének és a közelebbi rokonságnak? Isme
rősök és jóbarátok gondolnak ma visszaked- 
ves együttlétekre, örömteli vagy szomorú al
kalmakra, s felmérik: ki is volt nekik Kotsis 
Iván.

Mit jelentett a műszaki világban, az épí
tészetben ez a név: Kotsis Iván? Mily gazdag 
ismeretet, művészettörténeti tájékozottságot 
és mennyi építészeti alkotást -  közöttük 
templomokat, nem egyet. És ki volt Kotsis 
Iván az evangélikus egyháznak, közelebbről 
a kelenföldi gyülekezetnek? -  Ő , aki a leg
problematikusabb időkben is megalkuvás 
nélkül vallotta és élte meggyőződését, hitét 
és gyakorolta vallását családostul, mint pres
biter és felügyelő egyaránt.

Úgy gondolom, ezt a visszatekintést ma 
mindegyikünknek önmagában a szíve-lelke 
mélyébe tekintve kell elvégeznie. Ez egyéni 
belső küzdelmünk és lelki harcunk őszinte és 
fájdalmas tennivalója: családnak, barátok
nak, volt munkatársaknak, gyülekezetnek és 
egyháznak. Ki-ki maga méri le, mennyire 
lett szegényebb, üresebb az élete nélküle -  
vagyis micsoda érték volt számára dr. Kotsis 
Iván szíve, szeretete, tudása, barátsága, 
élete.

Egy gazdag-életű, értékes ember, az 
ótestamentum költő óriása, a királyi költő és 
a költő-király Dávid mégis így vallott: íme, 
arasznyivá tetted napjaimat, életem ideje 
semmiség előtted. Mintegy lehelet, annyitér 
minden ember, aki él. Árnyékként jár-kel itt 
az ember, bizony hiába vesződik. Gyűjtöget, 
de nem tudja, ki fogja hasznát venni. így hát 
mit várhatok, Uram? Egyedül Benned re
ménykedem!” (Zsolt 39,6-8).

Arasznyi életű emberek -  mit várhatunk 
még? Lehetünk magas értékhányadossal, 
gyűjtögethetünk szellemi, s anyagi javakat -  
mégis úgy tűnik -  „mint egy lehelet, annyit 
ér minden ember, aki él”. Mit várhatunk 
még? A síri nyugalmat? A végső pihenést? 
Hogy odalent már nem fáj semmi? Hogy 
nemcsak feledünk, hanem minket is elfelej
tenek? Mit várhatunk még barátaim?

Dávid nem valamit vár, hanem még Va
lakit vár! És egyedül Benne reménykedik!

Ezt szeretném én is most hirdetni nektek, 
drága testvéreim, gyászoló család és gyüle
kezet. Van Valaki, akit várhatunk, akiben re

ménykedhetünk! Isten -  a Jézus Krisztus 
nagy Istene. Mit várhatunk? Nem a halált, a 
véget -  hanem Jézust. Ő jön! Ő maga ígérte: 
ímé eljövök. Bizony hamar eljövök” (Jel 
22,20) -  mondotta. Szavára pedig építhe
tünk. Benne megbízhatunk. Ő az út, az igaz
ság és az élet! Ő a mi utunk -  ezért hát utunk 
tovább megy a határkőnél, túl a sorompón 
bele az örökkévalóságba. Ő az igazság -  ami 
igazságunk is. Benne feltárul Isten és az em
ber-önm agunk minden titka Hamisságunk 
eltöröltetik, s felragyog az Ő igazsága, irgal
massága, kegyelme.

Ő az élet -  a próbákat kiálló, mindenen 
diadalmaskodó lét. Ő a mi életünk is most és 
mindörökké!

Testvérek, hinni annyit jelent, mint át
nézni mindenen úgy, mintegy üvegablakon. 
Hinni annyi, mint bízni: a halál sötétnek tű
nő üvegfalát is átragyogja a fény. Ez a hit le
győzi a kétségbeesést: Mit várhatok én még 
Uram?” és azt vallja boldogan: „Egyedül 
Benned reménykedem!” Ez a hit hordozni 
tud és átsegíteni mélységeken. Ez a hit teszi 
lehetségessé, hogy a szeretet átéli a legnehe
zebb órát is: amikor elengedjük egymás ke
zét, amikor szív a szívtől válik el. Mert a hit 
azt énekli: „Nem szakít el Tőle már sem élet 
-  sem a halál!”

És így, Testvéreim, nem az elválás, a bú
csú a végleges, a megmásíthatatlan, s nem a 
szeretet az ideigvaló, hanem éppen fordítva: 
elválásunk ideigvaló, s a szeretet soha el nem 
múlik! A szeretet túléli a búcsúzást -  mert 
örökkévaló. (lKor. 13.) Az az élet, amely 
csak az ideigvalót ismeri, megsemmisítőén 
jelentéktelen, nem vár már semmit! De az 
örökkévalóság Istene az örök életet készítet
te nekünk Jézus Krisztusban, a názáretiben, 
a végtelen szeretetben.

Leheletnyi életünk oly drága volt neki, 
hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz 
őbenne, el ne vesszen...

Árnyék-életünket átragyogja, befényesí
ti Jézus feltámadásának lenyűgöző fénysuga
ra  Arasznyivá zsugorodott földi létünket pe
dig az örökkévalóság összehasonlíthatatla
nul nagyszerű boldogsága váltja fel. Pál 
apostol ezért vallotta boldogan: Ázt tartom, 
hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók 
ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz 
rajtunk!” (Róm 8,18)

Ki volt néked Kotsis Iván? Drága hitves, 
szerető édesapa, jóságos nagyapa, testvér-ro
kon, jóbarát, hűséges egyháztag, vagy pres
bitertárs? Gondolj most arra: Kicsoda ő  Is
tennek! Istennek megváltottja Jézus által, az 
Ő gyermeke és az is marad! De a végső kér
dés ez: kicsoda neked, nekünk Isten? Egye
düli reményed, reményünk? Ámen.

Bencze Imre

A Norvég Egyházi Szolgálat tanulmányi pályázatot hirdet teológiai hallgatók és 
lelkészek részére. A feladat: 1994. április l-.jéig készítendő' az alábbi két témában 
tudományos értekezés:
1. Az egyházak általános magatartásának teológiai véleményezése a magyar- 
országi zsidóság helyzetével kapcsolatos időszerű vitában.”
2. A magyarországi egyházak segítő szolgálata a második világháború alatt a 
zsidóság megmentéséért”
A norvég egyházi szolgálat 300 DM jutalmat kíván adni mindkét témában az első 
helyezettnek.
Az értekezések elbírálását a Teológiai Akadémia által felállított bizottság végzi el.
A pályázatokat az Evangélikus Teológiai Akadémia Dékáni Hivatala címére 
(1141 Rózsavölgyi köz 3.) kérjük megküldeni.

OLVASTUK-GRATULÁLUNK

Kitüntető díj kimagasló 
munkásságért

A megyei közgyűlés ünnepi ülésén teg
nap kitüntető díjakat adtak át a hosszú éve
ken keresztül maradandó értéket teremtő ki
magasló munka, átfogó életmű, országos, 
nemzetközi megbecsülést kiváltó eredmé
nyek elismerésére megyénk négy kiemelke
dő személyiségének.

Bezerédj István-díjat kapott Lackner 
Aladár evangélikus lelkész, a Tolna-Bara
nyai egyházmegye volt jegyzője, majd espe
rese.

Lackner Aladárt felelősségteljes közéle
ti tevékenysége, Tolna megye lakossága szá
mára végzett maradandó értékteremtő és ér
tékmegőrző munkája, a tolnai németség, 
benne az evangélikus gyülekezetek múltjá
nak kutatása, valamint példamutató igényes
séggel végzett lelkészi, esperesi szolgálata 
elismeréséül részesítették a díjban.

Lackner Aladár Budapesten végezte az 
evangélikus teológiai akadémiát, pappá 
1957-ben avatták, Belecskán. Előbb Pécsett 
segédlelkész, majd Belecskaés Keszőhideg- 
kút lelkésze. Fiatalon lett az egyházmegye 
jegyzője. Később Gyönkre kerül, ahol a gyü
lekezetek összevonása után 10 falu lelkészi 
teendőit látja el. Nevéhez fűződik a gyönki 
német tájház létrehozása.

Eredményes munkát fejtett ki a Tolna és 
Baranya megyei egyházi épületek megmen
tésében is. Élete, eddigi tevékenysége mé
lyen humánus, európai gondolkodásmódja, 
ragaszkodása szülőföldjéhez és annak népé
hez, példává nemesíti őt.

(Tolnamegyei Népújság)

Evangélikus értelmiségi 
találkozó

1993. október 16, szombat, 10-15 óráig 
a Fasori Gimnázium dísztermében

Programtervezet
Előadók felkéréséért felelős: Frenkl Róbert

1. Áhitat (Hafenscher Károly)
2. Egyház és értelmiség. Eltávolodás és 
visszatérés saját sorsom tükrében.

a) Brooser Gábor orvosprofesszor, rektor, 
Orvostovábbképző Egyetem

b) Bretz Gyula mérnök, vezérigazgató 
UVATERV

c) Bánszki István pedagógus, igazgató, 
Nyíregyházi Kossuth Lajos Evangélikus 
Gimnázium
3. Fórumbeszélgetés. Az értelmiség mai egy
házi szolgálatának kérdései.
Felkért hozzászólók:
Andorka Rudolf, szociológus prof. rektor 
Sólyom Jenő fizikus prof., KFKI 
Reuss András teol. prof., dékán
4. Az 1994. évi másfél napra tervezett kon
ferencia programjának megbeszélése.
5. Közös ebéd.

Kívánatos a vidéki értelmiség részt- 
vétele, valamint az érdeklődő lelkészeké is. 
Jó lenne, ha nemcsak férfi összejövetel len
ne ez az alkalom, nőtestvéreinket is szívesen 
látjuk. Külön figyelmet kell fordítanunk 
azokra, aik az utóbbi évtizedekben elidege
nedtek az egyháztól, de még emlegetik evan - 
gélikus hátterüket. A Teológia Tanári Karát 
és érdeklődő hallgatóit is várjuk.

(Szerkesztő)
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Dr.Latorcai fónat

a Professzorok a Világbékéért (PWPA) nevű szervezettel, illetve bár
milyen nevű, de hasonló célú vallási vagy világi szervezettel. Ezek
től sem anyagi, sem más természetű juttatást soha nem kapott és nem 
is fogad el. Velük soha nem működött együtt semmiféle vallási vagy 
világi tevékenységben és esd a jövőben sem teszi.

Mások vallási meggyőződését tiszteletben tartva, saját keresztény 
unitárius hitelveinket sem módosítani, sem más irányzatok befolyá
sára megváltoztatni nem szándékozunk.

Kérjük, hogy fentiek, mint tények és mint az egész és egységes 
Magyarországi Unitárius Egyház számára felelősséggel kötelező 
kiejentések, mindenki számára szolgáljanak szíves tudomásul.

Budapest, 1993. június 15.
Magyarországi Unitárius Egyház Képviselő Tanácsa

M E G H ÍV Ó
Tisztelettel meghívom a Lelkipásztor Szerkesztő Bizottságának tag
lalt az

1993. szeptember 20-án 3 órakora Deák-téri gyülekezeti (erembe soron következő ülésünkre (flórági tervezzük)A  bizottsági tagok meg jelenésére számítok, távolmaradása esetén tiszteletid kérem kimentését.Tárgysorozat
1. Tartalmi kérdések
2. Formai kérdések
3. Személyi kérdések4. Anyagi kérdések

Testvéri üdvözlettel:
Dr. Hafenseher Károly felelős szerkesztő

Az ipari és kereskedelmi miniszter 
12/1993. (VII. 6.) IKM rendelete 

a villamos hálózat fejlesztési hozzájárulásról szóló 
1/1984. (1.17,)IpM rendelet módosításáról

A Minisztertanács 7/1984. (I. 17.) MT rendeletének 8. §-áhan ka
pott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § A villamos hálózat fejlesztési hozzájárulásról szóló 1/1984. 
(1. 17.)[pM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-a a következő bekez
déssel egészül ki:

(4) A nem nyereségorientált, szociális jellegű intézményeknek 
(pl. szociális otthon, rendház, szeretetotthon, gyermekotthon, szoci
ális célú alapítványok), valamint a bíróság által nyilvántartásba vett 
vallási közösségek, vallásfelekezetek (a továbbiakban együtt: egyhá
zak! hitéleti tevékenységét szolgáló épületeinek villamosenergia-el- 
iátása során jelentkező hálózatfejlesztési hozzájárulás mértékét a 2. 
§ (I) bekezdésében foglaltak szerint kell megállapítani."

2. § A R. 5. §-a a következő d) és e) ponttal egészül ki:
(Nem kell fejlesztési hozzájárulási fizetni:)
d) az, egyházaknak, ha a fűtési célú villamos energiát pihenőna

pon (szombat, vasárnap) vagy munkaszüneti napon veszik igénybe;
3. § E rendelet a kihirdetéséi követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Latorcai János s.k„ipari és kereskedelmi miniszter

Készségesen közöljük unitárius testvéreink Nyilatkozatát, 
amely egy téves hírt igyekszik eloszlatni. A Nyilatkozat megjelent 
az Unitárius Élet 1993. július-augusztusi számában

Szerkesztő

Az. utóbbi időben szárnyra kelt híresztelések és azok kapcsán hoz
zánk különböző forrásokból -  érkezett jelzések, valamint híveink 
és a szélesebb közvélemény tájékoztatásának szükségessége arra 
kényszerítenek, hogy Egyházunk nevében az, alábbi

NYILATKOZATOT
hozzuk nyilvánosságra:
Történelmi Egyházunk, a Magyarországi Unitárius Egyház ötö

dik évszázados fennállása alatt mindenkor megőrizte önállóságát és 
függetlenségét.

Nem felel meg a valóságnak az a híresztelés, hogy Egyházunk
nak bármiféle köze vagy kapcsolata volna a SUN MYUNÍi MOON 
liszteletes által vezetett ún. „EGYESÍTŐ EGYHÁZZAL", vagy az ál
tala aiapíttnt CAIJSA INTERNATIONAL nevű világi szervezettel,

CORRIGENDA

Nyári számunkba (7-8.) a nyomda hibájából a szokottnál is több ér
telemzavaró sajtóhiba került. Felelős szerkesztőként a kiadó és a 
nyomda nevében is elnézést kerek. A leglényegesebb hibákat korri
gáljuk:

-  241. o. 28. sorában a „vanitatum vanitas kísértése" olvasandó. 
-2 4 1 .0  második hasáb 5 sorától a helyes szöveg így hangzik: Va
lóban anmykor volt az? kérdezem. Vállal némelyik nyugdíjas tár
sam szolgálatot, s kiderül, hogy hamar elfárad, nehezebben készül és 
még nehezebben megy az igehirdetés, mint azelőtt. Nemcsak kriti
kája van, de önmaga bírája lévén ezért már nem szívesen vállal szol
gálatot... pétiig mindene a szolgálat. - Tehál négy sor kimaradt - nem 
helyhiány miatt.
- a 242. oldalon Jézus a kereszten is prédikál... nagypénteken a Kos
suth Rádióban elhangzott rövid áhitat szerzője a szerkesztő (H.K.).
-  249. oldal 3. hasáb alulról 8. sorban evangélium olvasandó, 4. ha- 
sábban ökumenikus olvasandó, nem okomenikus 32. sorban. Ez, az 
elírás különben sokszor előfordul ebben aszúmban éppen olyan cik
kekben, amelyek ökumenikus érdeklődésre tartanak számot!
-  250. lapon 2. hasáb 3. sor: ciprusi, 35. sor: Vlt prágai érsek, 3. ha
sáb 14 kk sorok: kihagyandó a megismételt mondat: „A konferen
cia... veszélyekkel"
-  251. lapon 1. hasáb 18. sor „gyermekbetegségek” helyett termé
szetesen „gyermekkeresztségek" oIvasandó(Ml),
-  263. lapon: 2. hasáb 13. sorban „visszaütések”
-  A Szerkesztői üzenetekben lévő hibák (252. oldal):
-  255. lap 2. hasáb 15. sor „az oligophrenia”
-  256. lap 2. hasáb 6. sor évszám: 1793
-  25J. lap alulról 17. sor nem rendelkezett, hanem rendezett 
macskazenét. -  Ugyanezen az oldalon a Jegyzetek első három sora 
összecsúszott, Stur helyett Stru név került szedésbe
-  260, lap Jegyzetek utolsó három sora összecsúszott.
-  267. lap Jegyzetek alig olvasható
-  279. lap missziói konferencia meghívón kimaradt a dátum.
-  284. laptól hiányzik a lapszámozás 296-ig
-  293. laptól minden halottunk neve elől hiányzik a t

Ennyi hiba már nemcsak elszomorító, hanem lapunk tekintélyének, 
jó hírnevének árt. A legközelebbi Szerkesztőségi ülésen változtatást 
javasolok. - Olvasóinktól türelmet kérek
Kérem, ugyanakkor tegyék szóvá levélben Sajtóosztályunknál az 
észlelt hibákat. Köszönöm

Szerkesztő


