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Túróczy Zoltán és Szabó József emlékének



Bevezetés

Rendhagyó memoárnak nevezhetném ezt a kis könyvet. Csak 
három év körén belül mozog, s fő anyaga nem mai szemmel írt 
visszaemlékezés, hanem korabeli megnyilatkozásaim. Ez a mű
faja teszi igazán hitelessé. Az emlékiratokat egyébként mindig 
fenyegeti az önkéntelen későbbi belevetítés és változott szemlé
let. Lehet a ténybeli emlékezés pontos, de a közbeeső történeti 
alakulás és a személyiség fejlődése elkerülhetetlenül beleavat
kozik az emlékező írásába. E kötet lapjain az 1948 és 1950 kö
zötti időben az általam szerkesztett Új Harangszó című evangé
likus országos hetilapban és Lelkipásztor című lelkészi szak- 
folyóiratban megjelent fontosabb cikkeim és közölt előadásaim 
szerepelnek eredeti szövegükben. Hozzávettem néhány mástól 
származó, ott megjelent írást, amely azonos látásból született, 
mint D. Túróczy Zoltán és D. Szabó József püspöké, dr. Schu- 
lek Tibor esperesé, vagy segít egyházunk akkori életének meg
világításában, mint Scholz Lászlóé. A  másoktól való írásoknál a 
cím alatt olvasható a szerző neve. A cikkek megjelenésük sor
rendjében következnek. A könyv elkészítésével célom történeti 
tisztázás volt az utókor számára.

Nem kívántam átfogó és részletes rajzot adni a hazai evangé
likus egyház külső és belső küzdelmes, forrongó helyzetéről, 
amely a politikai „fordulat évének” elnevezett 1948-as eszten
dővel köszöntött be viharosan. E történelmi kihívásra három
féle válasz adódott. A három evangélikus irányvonal közül, 
amely az év folyamán egyre világosabban elkülönült, csak az 
egyik, az egyházi szempontból „harmadik útnak” nevezhető ál
lásfoglalás közelebbi láttatása foglalkoztat itt -  hogy megjelö
lésül és szemléltetésül Németh László társadalmi hitvallását for
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dítsam át egyházi síkra. Ezt képviseltem Túróczy Zoltánnal és 
Szabó Józseffel együtt -  a nekem jutott szerényebb szerepben 
egyházunk sajtójának, a közegyházi küzdelmeknek és a lelkészi 
kar közösségi életének színterén, mint szerkesztő, zsinati tag és 
a Magyarhoni Evangélikus Lelkészegyesület ügyvezető alelnöke. 
A másik két irányvonal D. Ordass Lajos és D. Dezséry László 
püspök nevéhez fűződött. Az elsőt az „oppozíció” , a másodikat 
a „konformizmus” megjelölés körvonalazhatja. Ordass Lajos ön
életrajzi írásai két kötetben megjelentek Szépfalusi István gon
dozásában (Bern 1985, 1987), s külföldi adományból sokak ke
zéhez eljutották idehaza is. Dezséry László irányzata lényegé
ben folytatódott a legutolsó évekig egyházunk vezetésében. 
A „harmadik egyházi út” a mai nemzedék előtt tulajdonképpen 
ismeretlen. Ezért tartom feladatomnak, hogy ennek az állás
pontnak már kevés élő közvetlen tanúja és közreműködője kö
zül továbbadjam a múlt tanúságát.

Egy felismerés helyességét nem dönti el a sikeressége. Sem 
az emberek helyeslése, sem történeti kudarca. Ordass Lajost 
1948 őszén letartóztatták és püspöki tevékenységét nem folytat
hatta. Túróczy Zoltánnak és Szabó Józsefnek püspöki tisztéről 
1952-ben le kellett mondania. Az Új Harangszó 1950 augusztu
sában kényszerűleg megszűnt, a Lelkipásztor szerkesztését 1952 
elején kivették kezemből, 1953-ban pedig el kellett hagynom a 
Lelkésznevelő Intézet igazgatói munkakörét. A Dezséry László 
nevével kezdődött egyházpolitikái vonal futott tovább. De sem 
Ordass Lajos, sem mi Túróczyval az élen nem azért váltottuk, 
amit helyesnek tartottunk másként és másként, mintha a hasz
nosság lenne a legfőbb mérce. Az egyházban az Isten előtt való 
felelősség és a teológiai megfontolás irányíthatja egyedül a lel
kiismereti döntéseket. Ma hallani olyan véleményt, hogy a tör
ténelem az első utat, Ordass Lajosét igazolta. Ez azonban így 
megtévesztő, hiszen az 1989-ben az egyházak előtt nyíló szaba
dabb tért nem egyházi emberek vívták ki, hanem a mai törté
nelmi alakulás hozta magával.

A  belső meggyőződés vezetett bennünket Túróczy Zoltánnal 
és Szabó Józseffel a követendő útra nézve abban a helyzetben,
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amelybe az egyház a második világháború után két-három év
vel a proletárdiktatúra kezdődő térnyerésével került. Kölcsön
hatásban, de nem tanácskozások alapján alakult ki közös látá
sunk. Messze nem voltunk azonos személyiségek, ám közel év
tizednyi győri együttlétünk bizonyára sokat formált rajtunk. 
Túróczy Zoltánra a lelki ébredés ügye volt döntő befolyással. 
Szabó Józsefet és engem többféle hatás ért; a magam részéről 
teológiával is többet foglalkoztam. Az egyház lényegére nézve 
azonos volt a felfogásunk. Visszatekintve úgy látom, hogy vég
eredményben az Ágostai Hitvallás egyházfogalmának jegyében 
forrtunk össze, anélkül, hogy abból indultunk volna ki: ,,Az 
egyház a szentek [az összes hívők] gyülekezete, amelyben az 
evangéliumot tisztán tanítják és a szentségeket helyesen szol
gáltatják k i . . .” (VII. hitcikk). Az egyház szervezetét érhetik 
külső beavatkozások, végbemehetnek kényszerű személyi vál
tozások, munkaformái alkalmazkodhatnak az idők szükségsze
rűségeihez, a tulajdonképpeni feladatát, az evangélium hirdeté
sét minden körülmények között végeznie kell. Recseghet-ropog- 
hat az egyház külső épülete, Isten igéjének, a Jézus Krisztusról 
szóló evangéliumnak hangoznia kell megragadva minden alkal
mat, de semmit el nem árulva a keresztény hit szilárd meggyő
ződéséből, és nem Szegődve idegen tanítás szolgálatába.

Reményik Sándor 1935-ben írt verse jut eszembe: Ahogy le
het. Az erdélyi költő megrázó felhívását nem szabad egyszerűen 
áttenni a kereszténység helyzetére a második világháború utáni 
Magyarországon a fokozatos visszaszorítás közben, hiszen más 
egy nemzeti kisebbség és más az egyház ügye, de változtatva a 
változtatandókat szemléltetheti a hasonló alapmagatartást: 
„Visszaszorítnak, hátrább, egyre hátrább, /  És amit hagynak, 
egyre kevesebb: /  Hát vesd meg lábad ott, ahol megállhatsz, / 
S azt mentsd, azt a talpalatnyi helyet..  .”

A most következő lapokon nemcsak az evangélium hirdetésé
nek mindenekfölött való ügye világosodik meg az adott törté
neti helyzetben, mint az egyház jelenének és jövőjének legfőbb 
létfontosságú kérdése. Az a szívós erőfeszítés is nyilvánvalóvá 
válik, amellyel e felfogás jegyében egyházunk felhasználhatta a



még hátralevő három évet, a fogyó lehetőségek között még min
dig megmaradt szabadabb tért. Záporesőként hullott -  Luther 
hasonlata! -  a háború verte és belső csapásoktól sújtott ország 
szomjas lelki talajára Isten igéje az evangélizációk, konferen
ciák soha nem látott bőségében. Az 1950 utáni szűk esztendők, 
a fokozódó nyomás azután mintha eltüntette volna a nagy mag
vetés kalászait, de ez csak a látszat. A  nehéz évtizedek alatt 
igen sokan a 47-es évek igehallgatói közül nem tartották a kap
csolatot az egyház nyilvános életével, de nem egynek vallomá
sából tudom, hogy sokan abból éltek -  bár a hit folyamatos 
megújulása nélkül - ,  amit Isten szavából éppen az egyház el
leni harc e látványos kezdő éveiben kaptak -  útravalóul.

Izgalmas volt szembesülnöm magammal, amint negyven esz
tendővel ezelőtti írásaim sárguló nyomtatott lapjait forgattam. 
A  szóhasználatban olykor annak az időnek a kifejezései szere
pelnek. Jegyzetekben hozzáfűzöm egykori szövegemhez, ahol 
szükségesnek látom, mai megjegyzéseimet magyarázatul a ma 
olvasója számára. Ezt legtöbbször a történeti megvilágítás kí
vánja. Polémiát lehetőleg kerülve csak az igazságot szeretném 
feltárni, ahogyan én tanúként láttam. Maradjon szabad az ol
vasó véleményalkotása. Rövidebb magyarázó beszúrást az ere
deti szövegben szögletes zárójel jelez. Összefoglaló értékelést a 
Záró jegyzet tartalmaz.

Írásaim tartalmát ma is vállalom. Ami jóleső érzéssel töltött 
el eme könyv összeállítása közben, amikor esetleges megjele
nése felettébb bizonytalan volt, a magammal való azonosság ta
pasztalása. Nem egyszerűen magamhoz maradtam hű -  ez ön
magában még lehetne makacsság, bezárkózás. - , hanem ahhoz 
a belső látáshoz, amelyet az egyházra és egyházi szolgálatomra 
nézve én Istentől kaptam -  az „én” nem kiemelésül szolgál, ha
nem annak elismeréséül, hogy Isten másnak más látást adha
tott. Ő nem uniformizál.

A kis kötetet Túróczy Zoltán (1893-1971) és Szabó József 
(1902-1986) emlékének ajánlom. Hálás vagyok nekik mindazért, 
amit rajtuk keresztül a győri öregtemplom szószéke alatt fiatal 
koromban kaptam, összefűz velük sok közös egyházi szolgálat
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és sajtómunka emlékezete. A győri temetőben pihennek, ahol 
szüleim és őseim. Édesapámat Túróczy Zoltán temette; igehir
detésének alapigéje lPt 3,4 volt, melynél találóbban nem le
hetne összefoglalni apám egyéniségét. Túróczy Zoltán akkor is 
megbecsült, amikor másféle egyházi ügyben nem értettem vele 
egyet. Szabó József szerető barátom volt: özvegyétől tudom, 
gondosan gyűjtötte leveleimet. Az emberélet vége felé egyre 
kevesebben maradnak az élők között, akik sokat jelentettek szá
munkra. Annál inkább megnő szívünkben a holtak alakja. Ezen 
a személyes kapcsolaton túlnő könyvem ajánlása. Sokan élnek 
még, akik számára Túróczy Zoltán és Szabó József Isten kül
dötte volt az életükben, noha különbözőképpen. Az ő nevükben 
is állítom az emléket egyházunk két, ma kissé elfeledett püspö
kének, akik egyedi értékükben pótolhatatlanok.

Budapest, 1989. május havában
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Egyházunk 1948-ban

Történelmi helyzet

Az egyház igazi magatartásának titka: nem e világból, de ezen a 
világon (Jn 17, 14—15). Ebből a feszültségből ered az egyház min
den gyötrelme és kötelessége, keresztje és programja. Ha az egyház 
megfeledkezik a főpapi imádság tételének első feléről, korszellem és 
történelmi erők játékszerévé válik. Ha megfeledkezik a második fe
léről, elefántcsonttoronyba gubózik. Ezért egyházunk helyzetének és 
feladatainak felmérésénél az első kérdés: milyen világban él ma?

Erre a kérdésre a feleletet úgy keressük, hogy megpróbáljuk a je
lent „felülről” nézni. Messzebbről, mint a napi politika nézőpontja. 
Közben tényeket kell számba vennünk. Tehát nem a jövő alakulását 
kutatjuk. Az egyháznak tilos a holnap gondja. — Amit elmondunk, 
nem újság. De éppen ezért sokak látása olvadt benne eggyé.

1. Először is a legtágabb látóhatár: az emberiség
A világ, borzalmas hatásában szinte mindenüvé elérő háború után, 

kínzó nemzetközi feszültségek kiegyenlítetlenségében él. A béke ga
lambja riadva vergődik vészteljes felhők alatt. Előttünk van egy vi
lág, amelynek nincs nyugalma. És ez a tény vibrálóvá teszi az egy
ház körül is a levegőt: a bizonytalanság, a félelem rezeg keresztül a 
mindennapi életen szinte világszerte.

Számol-e a magyar evangélikus egyház ezzel a történelmi helyzet
tel?! A vele való számolás belenyúlhat a legmagasabb egyházkor
mányzati intézkedésekbe és a legfélreesőbb lelkipásztori beszélgeté
sekbe. Számolni a ma alkalmával! Számolni a holnap bizonytalan
ságával! Számolni az emberek belső nyugtalanságával! Számolni a 
széthullott, feldúlt világban az imádkozó szolgálat és az ökumenikus 
kapcsolatok egységesítő erejével!

2. Azután a szűkebb látóhatár: hazánk
Magyarország mai helyzetét három tényező szabja meg: 1. a vég

zetes háború. Ez a múlt tényezője; 2. a keleti nagyhatalmi érdek
szféra. Ez a jelen külső tényezője; 3. a forradalmi szocializmus. Ez a 
jelen belső tényezője.
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Végeredményben átmeneti helyzetben vagyunk: vértelen, de irá
nyított szellemi, társadalmi, gazdasági és politikai átalakuláson me
gyünk keresztül, amely a régi feudális Magyarországból vezet a for
radalmi szocializmus új berendezkedése felé. Ez a mondat nem jós
lat; egyszerűen csak megállapítása annak az iránynak, amely felé 
ma az események tolulnak; a nyíl hegye állásának világos látása. 
Nem érkeztünk el ponthoz hazai viszonylatban. Aki figyeli a köz
életet, a szellemi jelenségeket, intézkedéseket, erőhatásokat, meg
nyilatkozásokat, annak látnia kell a tovább folytatódó átmenetet — 
mai egyszerű nyelven kifejezve — balra.

Ebben a hazai történelmi helyzetben milyen állást foglaljon el 
magyarországi evangélikus egyházunk? Ez a kérdés nemcsak püspöki 
megnyilatkozások kérdése; tulajdonképpen minden lelkipásztor 
szembekerül vele kicsiben a maga területén. Néhány féltő gondo
latot szeretnék egyházunk lelkiismeretére helyezni:

a) A magunk evangélikus magatartását kell megkeresnünk! Ez 
pedig valami egészen más, mint ami a római katolicizmus, de más, 
mint ami a kálvinizmus struktúrájából következik.

Aki egy kicsit is ismeri a római katolicizmus elméletét és történe
tét, világosan láthatja, hogy Róma sohasem adta fel politikai hatalmi 
igényét. A politikai katolicizmus elvi és történelmi világjelenség. Ma 
is ez történik Magyarországon. A római katolikus egyház egyes, nem 
is jelentéktelen képviselőin keresztül lényegileg szembevetette magát 
a mai magyar történelmi helyzettel politikai szempontból. Nem 
konjunktúraérdekből, hanem hitvallásos meggyőződésből ezen az 
úton nem mehet vele egyházunk. A politikai hatalmi keresztyénség 
gondolata az igazi egyháztól merőben idegen gondolat. Sokunk ag
godalma, hogy az utóbbi évek hivatalos evangélikus egyházi meg
nyilatkozásaiban sokszor nem tűnt elő eléggé az a belső távolság, 
ami bennünket elválaszt a római katolikus állásfoglalástól. Tudom 
jól, hogy ennek az éles különbségnek feltüntetése nem könnyű sem 
elvileg, sem gyakorlatilag. Nem könnyű, mert sok kérdésben az 
evangélikus egyháznak is tiltakoznia kell a római katolikus egyház
hoz hasonlóan, csakhogy egészen más szempontból és egészen más
ként. Ezt az egészen más szempontot és ezt a máskéntet pedig nehéz 
úgy elmondani, hogy mindenki világosan értse. Nem könnyű az 
evangélikus álláspont különbözőségének feltüntetése azért sem, mert 
egyházi diplomáciai érdekek szólnak közbe: a kicsi evangélikus egy
ház szavának nagyobb súlyt keresnek a katolikus szócső hangjához 
társulva. Nem könnyű azért sem, mert bizonyos pontokon valóban 
összeköt bennünket a keresztyén igazság, és ezeken a pontokon nyu
godt szívvel szólhatunk együtt. Nem könnyű végül azért, mert hí-
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veink számottevő része tapsol a hazai római katolicizmus politikai 
állásfoglalásának. Nem könnyű, és mégis meg kell keresni a külön 
evangélikus magatartás félreérthetetlen módját. Isten előtt való fe
lelősségünkön kívül az is késztethet erre, hogy politikai tényezők ne 
vonhassák egy elbírálás alá egyházunkat a politikai katolicizmussal.

A kálvinizmus [elvi] magatartása is más színezetű, mint a luthe- 
ranizmusé. Erről sem feledkezhet meg egyházunk a mai magyar tör
ténelmi helyzetben. A kálvini teokrácia az evangélikus látás szerint 
továbbmegy azon a határon, ameddig az egyház a világ kérdéseiben 
elmehet, s a „nem e világból, de ezen a világon”-tétel kettős igazsá
gában a második oldalra több hangsúlyt tesz. A magyar református 
egyházban is megfigyelhetők voltak hol halványabban, hol erőseb
ben olyan jelenségek, amelyek a mai magyar jelenbe cselekvőbb be
kapcsolódást mutattak, mint amennyire az evangélikus magatartás 
elmehet a világgal szemben.1 Az evangélikus álláspont megkeresése 
a kálvinista struktúrából fakadó magatartás vonzása közben szintén 
nem egyszerű. Mégis feladatunk. És ez nem testvérietlenség. Sőt ez 
az igazi ökumenicitás. Az ökumenicitás nem uniformizálás, hanem 
a különböző egyházak sajátos jellegüknek megfelelő összefogása. 
Összefoglalva tehát: a mai magyar helyzetben világos evangélikus 
utat!

b) Nem lehet egyházunk a régi világ visszasírója. Egy kétségtelen: 
azt a világot az Isten megítélte. Ezt látnunk kell, függetlenül a mai 
rendszerrel kapcsolatos egyéni rokonszenvtől vagy ellenszenvtől. És 
függetlenül egyéni érdekektől vagy veszteségektől. Amikor ezt vall
juk, nem adunk placet-et, jóváhagyást semmire, ami ma rossz, és 
nem bálványosítjuk a mai Magyarországot. Anélkül, hogy azt mon
danánk: a mai Magyarország világos, azt kell mondanunk, hogy a 
régi Magyarország sötét ország volt. Sötét volt többek között éppen 
a szociális kérdésben. Akkor is mondottuk — talán túl halkan —, 
hogy az úri gőg és a szociális igazságtalanság nem Isten szerint való. 
Azóta a történelem kereke lefelé fordult azokkal, akik akkor hatal
mon voltak, és tehettek volna ellene valamit. Lehetetlen meg nem 
látnunk ebben a lefelé fordulásban az Isten ítélő kezét, Bár a kö
zéposztály és a felsőosztály sorsában emberi szempontból ártatlanok 
is szenvednék, ez nem változtat azon a tényen, hogy egyházunk nem 
kívánhatja vissza a régi Magyarországot a maga bűneivel.

Ez az állásfoglalás nem népszerű, mert sokan vannak egyházunk
ban, akik a régi világból ma nagyot zuhantak. És most itt jön me
gint az egyház paradox magatartása: nekünk a  zuhanókkal együtt 
kell éreznünk, gondjaikat magunkra vennünk, könnyeiket felfog
nunk, kezüket pásztori szeretettel simogatnunk —, de közben nem 
visszasírni velük a régi világot! Tehát: pásztori szolgálatot, de —
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hogy a közérthetőség kedvéért ismét divatos szót használjak — ne 
politikai reakciót!

c) Bátor igehirdetést a mai magyar jelenben! Ez az egyházi maga
tartás pozitívuma, és ez a legnehezebb. Íme, néhány jelenség, amely 
igét követel.

Szellemi jelenség: a történelmi materializmus. Tessék figyelemmel 
kísérni napilapokat, folyóiratokat, és szinte iskolás fogalmazásban 
áll elénk ez a szellemi irányzat. Persze, nem jelenségeknek hirdet
jük az igét, hanem az embereknek. De az emberek benne állnak eb
ben a szellemi árban, s nekünk a tiszta tanítással kell felfegyverez
nünk őket önmagunk szellemi kísértéseire, mások hitének a védé
sére, lelkének meghódítására. Nő fel például — különösen a népi 
kollégiumokban — adottságában friss és tettre kész ifjúság. Sokkal 
kiválóbbak és sokkal többen vannak, mintsem gondolnánk. Felnő a 
modem szekularizmusnak ebben a tipikus gondolatvilágában. Mit 
teszünk feléjük az igével?!

Társadalmi jelenség: az osztálygyűlölet és az erkölcsi kötelékek 
meglazulása. Az utóbbihoz néhány magyarázó szó. Ne áltassuk ma
gunkat: a társadalom sohasem él a 10 parancsolat szerint. De a 10 
parancsolat tudata lehet erősebb és lehet gyengébb, vagy lehet tel
jesen szétomlott. A mai magyar társadalomban a tízparancsolat tör
vénye felbomló állapotban van a köztudatban. Meri-e a lelkipásztor 
igehirdetésben és lelkipásztori beszélgetésben Isten törvényének 
szentségét konkrét esetekre nézve is hirdetni és képviselni?!

Politikai jelenség: a hatalom démonitása. A hatalomban mindig 
ördögi erők rejlenek. Ha valaki a hatalmat nem Istenben megkötött 
lelkiismerettel gyakorolja, a hatalom démonikus erői kiszabadulnak, 
és a hatalom birtokosát a hatalom megszállottjává teszik. A démo- 
nikussá lett hatalomból így törnek elő a bosszú fúriái, a kegyetlen
ség ördögei, az erőszak eszközei, az igazságtalanság szelleme, főként 
a hatalomnak az egyéni érdek céljára való felhasználása — a közös
ség szolgálása helyett. Ez eddig etikai elvi megfontolás. A gyakor
lati kérdés azután: Nem lát-e az egyház itt vagy amott ilyen jelen
ségeket? Helyezze bátran az ige fényébe! Nincsenek-e a gyülekezeti 
lelkipásztorok hívei között olyanok, akiket ez a démonitás hajt?! Hol 
van hát ajkukon az ige hatalma, amelyet kapták, hogy „ördögöket 
űzzenek” (Márk 16, 17)?! Tudom, hogy nehéz, mert itt nem arról 
van szó, hogy bibliai verseket elismételjek, hanem annak ma hangzó 
igévé kell válnia; gondolatokká, mondatokká, amelyeket elmondok, 
akinek el kell mondanom, nem törődve, hogy ördöngösként nem 
ront-e nekem is.

Tehát: ige, ige, szóban és írásban, szószéken és otthonokban, ige 
nem a távollevőknek, hanem az éppen jelenlevőknek, ige az egész
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magyar élet belső kavargásában! Mégpedig végeredményben az 
evangélium igéje. Mert ne felejtsük, a legnagyobb, amit adhatunk 
a mai magyar történelmi helyzetben népünknek: a személyes Meg
váltó, Jézus Krisztus. Igehirdetésünk csak annyiban lehet „aktuális”, 
a mai jelenségek között megszólaló, amennyiben azzal is Krisztus 
felé mutatunk. Hiszen az ő valóságos belépése ma élő emberek éle
tébe, ez a legaktuálisabb kérdés és megoldás.

A többit pedig, a politikai helyzet alakulását, a világ és hazánk 
külső sorsát, belső események fejlődését ráhagyhatjuk bizodalmas 
hittel a történelem Urára. Az egyház a kormánykereket átengedi an
nak, akitől, aki által és akire nézve vannak mindenek.

A világ történelmi helyzete, hazánk történelmi helyzete után 
végül:

3. Az egyház jelene
Mi a „ma” az egyház számára? A bűnbánat ideje. Van elég okunk 

az egyház bűnbánatára. A bűnbánat tükre azonban nem lehet más, 
csak az egyháznak az igében megrajzolt lényege és feladata. Az egy
ház bűnbánati önvizsgálatának két kérdése van: Mi az egyház? és: 
Mennyiben nem ez az egyházam az én és sokunk vétke miatt? Isten 
előtt kell számbavenni mulasztásainkat: az egyház vezetőinek és 
lelkészeinek, hogy miben nem voltunk hűek az elmúlt évtizedekben, 
és mivel torzítottuk egyházunkat mindmáig. — A ma az egyház szá
mára azután: kegyelmi idő. Meghosszabbíttatott az egyház nyugodt 
életlehetősége. Nincs keresztyénüldözés, s nem szenved véresen az 
egyház. A kegyelmi idő drága voltát növeli, hogy a keresztyénelle
nes erők fokozódnak. A kegyelmi idő azt is jelenti, hogy a ma nagy 
lehetőségeket tartogat. Az ilyen izzó idők különösen alkalmas ko
hóivá válhatnak a lelki ébredésnek. Fehérek a tájak az aratásra. 
A ma: nagy alkalom. — Végül a mai idők az egyház számára: az 
utolsó idők transzparensei. A jelek figyelmeztetően villannak. A va
júdó fájdalmak sűrűsödnek a világ életében. Antikrisztusi jelensé
gek támadnak. Az egyháznak számítgatásoktól mentesen, de az idők 
jeleire figyelve számolnia kell az utolsó idők lehetőségével. A tör
ténelmi helyzet az egyház számára eszkatologikus.

*  *  *

Egyházunk történelmi helyzetének és szükséges magatartásának 
fenti vázolásában tulajdonképpen két hajtó motívum dolgozott, és 
semmi más. Az egyik: az evangélikus egyházfogalom. A körvonala
zott látás helyességét az dönti el, hogy megáll-e az az egyházfoga
lom, ami a megállapítások mögött húzódik. Magatartásunk és hely-
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zetlátásunk Isten szerint való volta azon fordul meg a mai világban, 
hogy tudjuk-e igazán, mi az egyház és őrizzük-e az egyházat egy
háznak. A másik: a keresztyén realizmus. A körvonalazott látás he
lyességét az dönti el másodsorban, hogy valóságosan látja-e az ese
ményeket, a mai jelent, kendőzés és előfeltételék nélkül. Amíg va
laki ködben jár, illúziókra épít, délibábokat kerget és nem az éles 
valóság felől tájékozódik —, nem juthat el a dolgok, az események, 
a történelmi helyzet helyes keresztyén megítéléséhez.

Isten mentse meg egyházunkat a jelen helyzet teológiátlan és va
lótlan megítélésétől!

Lelkipásztor, 1948. januári szám

Ordass püspök megtámadott nyilatkozata

D. Ordass Lajos püspök nagyszombaton fogadta az Üj Hírek mun
katársát és nyilatkozott az egyháznak a magyar demokráciában el
foglalt helyzetéről. [...]

Ezzel a nyilatkozattal a húsvét utáni héten két másik budapesti 
politikai napilap élesen foglalkozott, és támadta a püspököt, hogy 
megnyilatkozása ellentétben van Kapi és Szabó püspökök előző heti, 
a magyar demokrácia felé tett megértő lépésével.

Az egyik püspökünket ért sajtótámadással kapcsolatosan illetékes 
egyházi helyen megállapították — amit különben a nyilatkozat tel
jes szövegének ismerete minden olvasó előtt kétségtelenné tesz —, 
hogy Ordass püspök húsvéti újságnyilatkozata annak a tárgyilagos 
és megbékélésre kész hangnak a folytatása, amelyet a nagyhét előtti 
napokban egyházunk több megnyilatkozása képviselt. Egyházunk 
vezetőségéből nem hiányzik az őszinte készség a mai magyar kor
mánnyal való becsületes, az egyház és az állam érdekét egyaránt 
szem előtt tartó együttműködésre. Természetes, hogy az együttmű
ködési készség felajánlása mellett az egyház hitvalló hangja is ér
vényesül valamennyi megnyilatkozásban, azokban is, amelyeket a 
napisajtó örömmel fogadott. Azóta különben a magyar kormánynak 
illetékes tényezője eljuttatta sajnálkozásának kifejezését Ordass 
püspökhöz a sajtóban megjelent támadó cikkek felett.

Új Harangszó, 1948. április 18.
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Egyházunk politikai állásfoglalása

Virágvasárnapot megelőző napokban az egész ország közvélemé
nyét egyházunk püspökeinek megnyilatkozásai foglalkoztatták. Szabó 
József püspök székfoglaló beszédét és püspökeinknek a szabadság- 
harc megünneplésével kapcsolatos deklarációját a napisajtó és a ve
zető politikusok helyesléssel fogadták. Ugyanakkor a mindennapi 
élet beszélgetéseiben más vallásúaktól számtalan helyen és alkalom
mal lehetett hallani: az evangélikus egyház elárulta a magyar ke- 
resztyénséget, és „lefeküdt” a mai politikai rendszer lába előtt. De 
evangélikus emberek százai is értetlenül állták a napisajtó által for
dulatnak jelzett események láttán, és azt kérdezgették: mi történt 
itt, hogy a legbarátságosabb húrokat pengeti az egyházunk vezető
sége az állammal szemben?

Valójában ez történt: egyházunk vezetősége elérkezettnek látta az 
időt arra, hogy megmutassa készségét az egyház és az állam közt fe
szültté vált viszony megjavítására. Egyházunk nem „lefeküdt” , ha
nem kinyújtotta kezét bátran és férfiasan: ha tudunk, fogjunk ke
zet. Ez a kéznyújtás tehát nem feltételek nélküli és nem gyáva: ha 
az egyháztól olyant kívánnak, amelyet Istennek engedelmeskedve 
nem tehet meg, ellenáll. De ez a kéznyújtás nem is ököl: őszintén 
kész a mai demokráciát, annak minden áldását elismerni, s benne a 
helyét megkeresni.

Hitvalló együttműködés: ez az álláspontunk. Együttműködés az 
állammal, és beilleszkedés a mai demokráciába, mert a mai államot 
is Istentől rendelt felsőbbségnek tartjuk az ige alapján. De ez az 
együttműködés és beilleszkedés hitvalló magatartással jár együtt: 
igent mondani a mai demokráciában mindarra, amire Isten igéje 
szerint igent mondhatunk, és nemet mondani mindarra, amire ne
met kell mondanunk.

Ez az útunk tulajdonképpen borotvaélen vezet. Állandóan két ve
szélytől kell óvakodnunk. Vigyáznunk kell, hogy politikai előnyö
kért soha meg ne alkudjunk s egy tál lencséért el ne adjuk az egy
háznak felséges jogát, azt, hogy az örök élet hirdetője és örök igaz
ságok képviselője lehet a veszendő világban. De másik oldalról ha
tározottan el kell utasítanunk a politikai reakciót is. Isten a régi Ma
gyarországot bűneivel, társadalmi igazságtalanságaival együtt a tör
ténelem viharában megítélte, s ezt minden evangélikus embernek 
Isten színe előtt alázatosan és bűnbánattal tudomásul kell vennie. 
Persze ez nem jelenti azt, hogy a mai Magyarországot szentesítette: 
a bűn ma is bűn, az erőszak ma is erőszak.
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Egyházunk sem a régi Magyarországért, sem Nyugatért, sem a 
polgári társadalmi rendért nem vérezhet, csak Jézus Krisztusért. Jé
zus Krisztust pedig nem lehet azonosítani sem a régi Magyarország
gal, sem Nyugattal, sem a polgári társadalmi renddel. Ezekért nem 
akarunk kiállani, mert Krisztus egyháza egyikkel sincsen összenőve. 
Készen kell lennünk a mártírságra, ha az Isten úgy akarná, de sem
miféle politikai törekvésnek nem akarunk vértanúi lenni, csak a mi 
Urunknak!

Isten adjon világosságot egyházunk vezetőinek és népénék, hogy 
a politika kavargó hullámzásában és kísértéseiben mindig felismer
hessük: miben és meddig lehet a demokráciával együttműködni, s 
miben és mikor kell Krisztusért kiállani?

Új Harangszó, 1948. április 25.

Az egyház szava politikusok kezén

Ismételten előfordul, hogy egyházunk megnyilatkozásait a napi 
politika egyoldalú értelmezésben közli. Az egyik példa erre Szabó 
József püspök emlékezetes székfoglaló beszéde, amelyből a politikai 
sajtóban csupán az egyháznak a mai demokráciát elismerő és mél
tányoló mondatai nyertek kiemelést. Ellenben kimaradtak azok a 
megállapítások, amelyek az államot figyelmeztetik az egyház iránt 
való kötelességeire.

A másik példa lapunk egyik legutóbbi vezércikke: „Egyházunk 
politikai állásfoglalása.” A cikknek nagyon figyelemre méltó sajtó- 
visszhangja támadt. Több napilap foglalkozott vele. Közöttük a Kis 
Újság érdemelte ki tiszteletünket, mert a cikket elfogulatlanul ki
vonatolta, és lényegét mindegyik oldala szerint megvilágította. Más 
napilap viszont következetesen kihagyta azokat a mondatokat, ame
lyek az egyház meg nem alkuvó magatartását képviselik. Ugyanak
kor a parlamentben egyik párt szónoka szintén foglalkozott a vezér
cikkel, s a napilapok közlése szerint csak azt a részét emelte ki, 
amely a demokrácia felé tett kéznyújtásról szól.

Mindezeknek a megfigyelése alapján a következő tanulságokat 
kell magunk és mások számára leszögeznünk:

1. Örülünk, hogy egyházunk vezetőinek és sajtójának megnyilat
kozásai visszhangot keltenék az ország sorsáért felelős politikai kö
rökben. Az egyház hangja kell, hogy eljusson nemcsak kis templo-
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mok ájtatos híveihez, hanem az állam útját irányító vezető embe
rekhez és a napilapokon keresztül az ország egész közvéleményéhez.

2. Megértjük, hogy a politikusok a jelenségekből, megnyilatkozá
sokból azt használják fel, ami saját elgondolásaiknak kedvez és ter
veiket előbbre viszi. Ez a politika természetéhez és módszeréhez tar
tozik. Viszont a teljes igazságot sem szabad a politikusnak figyelmen 
kívül hagyma. Nemcsak magáért az igazságért, amelynek a politi
kában is érvényesülnie kell, s nem torzulhat féligazsággá, hanem 
egyszerűen a valóságos helyzet helyes megvilágítása és ismerete ér
dekében is. Nem lenne reális politika olyan dolgokat mellőzni, ame
lyek pedig tények, s valóságukkal előbb-utóbb a politikusok is szem
bekerülnek.

3. Ha az előző tanulságot kicsit a politikusok felé fordítva mon
dottuk, ezt a harmadikat meg inkább egyházunkon belül azoknak 
hirdetjük, akik sokszor hangoztatják: Jaj, nem szabad világos szót 
mondani, mert ha „olyan”, akkor felhasználják ellenünk, és megüt
hetjük érte a bokánkat; ha meg nyílt szavunk a politikai rendszer
nek kedvező, akkor célzatosan politikai zászlókra tűzik azt. Az így 
gondolkodóknak csak azt mondhatjuk, hogy szavainknak semmiféle 
következménye, bármilyen irányban történő felhasználása sem iga
zolhatja az óvatosság némaságát, és nem tántoríthat vissza bennün
ket, hogy őszintén elmondjuk a teljes igazságot.

4. Egyházunk népe és minden igazságkereső ember ne adjon hi
telt esetleg talán egyoldalú újságközléseknek, és az egyházi megnyi
latkozásainkat teljes szövegükben, eredeti értelmükben mérlegelje.

5. Vegye mindenki tudomásul — egyházunkon belül is —, hogy 
az egyház a maga politikai állásfoglalását sohasem mondhatja el egy 
mondatban, hanem mindig csak két mondatban. Egy igenlő mondat
ban, amelyben elmondja helyeslését, engedelmességét, támogatását 
az Istentől rendelt felsőbbség iránt. És egy tagadó mondatban, 
amelyben elmondja azokat a dolgokat, amelyekben „Istennek kell 
inkább engedni, hogysem az embereknek” [ApCsel 5, 29], Ez a két- 
mondatos magatartás a tiszta egyházi álláspont.2 És mi ezt a két 
mondatot az állam felé úgy tudjuk elmondani, hogy mind a kettő 
őszinte, mind a kettőre építhet, mert nem takarunk el semmit, ha
nem az igazsághoz tartjuk magunkat —, abban is, ami nagyon tet
szik, és abban is, ami esetleg nem tetszik.

Új Harangszó, 1948. május 9.
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Az egyházi iskolák államosítása

A kormánynak ez a legutóbbi napokban bejelentett szándéka nem 
volt meglepetés azoknak, akik figyelik a magyar politikai életet. 
Számítani lehetett rá tisztán megfontolásból is. Minden olyan állam
fonna, amely egyetlen világnézetet vall érvényesítendőnék, és azt az 
élet minden területén következetesen keresztül akarja vinni —, szel
lemi hódító útja során hamarosan elérkezik az iskolák hadállásai
hoz. Az ország belső átalakításában most értek idáig a politikai ter
vek. Természetesen ez még nem a végső pont. A mai demokráciá
nak hitvallása a marxi—lenini szocializmus, így is nevezik: törté
nelmi materializmus. Ennek a világnézetnek az iskolázása pártisko
lákban, pártsajtóban és a baloldali vezetés alatt működő népi kol
légiumokban már régebben megkezdődött, de hullámai továbbha
ladnak, és kikerülhetetlenül sodródnak az általános oktatás felé is.

Az egyházi iskolák körül meginduló harcnak körülbelül három 
hete villantak fel az első torkolattüzei. A kormány hivatalosan nem 
nyilatkozott, de a napisajtó következetesen végezte a kérdés hangu
lati előkészítését a közvéleményben. A Népszava május 1-jei száma 
„Hiszed-e?” kezdetű kérdésekkel „kiskátét” adott az egyházi isko
lákról. Ebben ilyen kérdés-feleletek szerepelnék: „Hiszed-e, hogy 
Magyarországon 2650 népiskola közül 1674, 4847 általános iskola kö
zül 2895, 368 polgári iskola közül 108, 179 gimnázium közül 94 az 
egyház kezében van? Akár hiszed, akár nem — így van!” — Az
után: „Hiszed-e, hogy Magyarországon 1 155 216 alsó- és középisko
lás diák közül 666 836-ot az egyház tanít? Hiszem, mert — abszur
dum!” — Végül: „Hiszed-e, hogy ez így maradhat? Nem, ezt aztán 
már nem hiszem.” — A politikai napilapok ugyanezen időtől kezdve 
azután állandóan napirenden tartották a kérdést különböző esetek 
felsorolásával.

A harc a római katolikus egyház és a magyar demokrácia közt az 
iskolakérdésben a pedagógus-szakszervezeteknél robbant ki. Az el
múlt hetekben tűzte tárgysorozatára a pedagógus-szakszervezet kü
lönböző helyeken tartott ülésein — az egész országra kiterjedő meg- 
szervezettséggel — az egyházi iskolák államosításának kérdését. 
Mindszenty hercegprímás viszont a kiközösítés terhe mellett meg
tiltotta római katolikus iskolák tanárainak és tanítóinak ezeken a 
gyűléseken való részvételt. Ennek következtében előfordult, hogy 
vidéki város pedagógus szakszervezetének üléséről a római katoli
kus papok és apácák testületileg kivonultak, amikor a szónok az is
kolák államosításának kérdésére rátért. A politikai sajtó és a szak-
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szervezet erre azzal felelt, hogy római katolikus felekezeti tanítók 
és tanárok tömeges állásfoglalására hivatkozva, a „hercegprímás lelki 
terrorja” ellen intéz sorozatos támadást.

Az iskolák államosításának ügyében az első félhivatalos tájékoz
tatás április utolsó hetében hangzott el a kultuszkormány kiküldöt
tei és a református, ill. evangélikus egyház iskolaügyi megbízottai 
között. Ez a bejelentés azt tartalmazta, hogy szeptembertől kezdve 
azok a falusi felekezeti iskolák kerülnek államosításra, amelyek ön
magukban nem tudják biztosítani az általános iskola színvonalát, 
mert csupán egy vagy két tanító tanít a 8 osztályban.

Az első hivatalos pártmegnyilatkozás talán a Parasztpárté volt, 
amelynek országos vezetősége május 11-i ülésén elhatározta, hogy 
„változatlanul kitart a demokratikus állam és az egyház együttmű
ködésének elve mellett és változatlanul hisz az egyházak igazi evan
géliumi hivatásában, de mindent elkövet az egyház körébe csopor
tosult reakciós erők visszaszorítása érdekében. Evégből helyesnek 
tartja az iskolák államosítását és egységes demokratikus irányítá
sát.”

Ezen politikai előkészítő lépések után került sor a kormány első 
hivatalos lépésére: a május 14-i minisztertanács az előző napi párt
közi értekezlet javaslata alapján Ortutay Gyula közoktatásügyi mi
niszter vezetésével bizottságot küldött ki az egyházi kérdések „ki
munkálására”, elsősorban a magyar iskolaügy államosításának sza
bályozására. Másnap a kultuszminiszter sajtófogadásra hívta össze a 
napilapok képviselőit. Hosszú nyilatkozatában kijelentette, hogy az 
iskolák államosítását nem szabad a vallásszabadság elleni támadás
nak minősíteni. Az egyházi iskolák államosításánál két érdekre hi
vatkozott. Az egyik: az oktatás színvonalának emelése. „Meg kell 
szűnnie a töredékiskolák rossz rendszerének, amelyek csak névle
gesen, sokszor egyetlen helyiségben, egyetlen tanítóval tanítanak 
6—14 éves korig. Meg kell szűnnie annak, hogy az állami tanköny
vek elutasítása következtében sok helyütt százezrével tankönyvek 
nélkül nőnek fel felekezeti iskolák diákjai” — mondotta. A másik 
érdek: „A felekezeti tanítók és tanárok segélykérése, akik úgy kö
vetelik és úgy várják a felekezeti iskolák államosítását, mint a meg
váltást és a szabadulást.” Ezzel kapcsolatban biztosította a feleke
zeti iskolák pedagógusait, hogy államosítás esetén nem bocsátja el 
őket az állam. Két ígéretet is tett a kultuszminiszter: 1. Az iskolák 
államosítása után is megmarad a kötelező hitoktatás. 2. A törté
nelmi tradícióval rendelkező szerzetesiskolák, kollégiumok feleke
zeti jellegének megőrzésére tekintettel lesznek, ha egyébként az egy
házak részéről nem ütköznek ellenállásba, és békés megegyezéssel 
valósíthatják meg terveiket. — Az államosítás közelebbi végrehaj-
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tási tervéről és idejéről a miniszter nem nyilatkozott. Erre az egy
házakkal a pünkösd utáni héten már talán meginduló tárgyaláso
kon kerül sor.

Ezekben ismertettük teljes tárgyilagossággal a helyzetet, amint 
az pünkösdig [máj. 16.] kialakult. A kérdéshez való hozzászólásunk
nak még nem érkezett el az ideje, de néhány megállapítást máris 
kell tennünk:

1. Sajnáljuk, hogy az iskolák államosításának kérdését — az ál
lam elgondolásának megfelelően egyházi tényezők előtt történő hi
vatalos ismertetés előtt — más úton dobták be a közvéleménybe. 
Nagy hangzavarban nem lehet nyugodtan tárgyalni. A hangverés a 
gyávábbakat ugyan megfélemlíti, de az őszinte és békés megegye
zésnek nem kedvez.

2. Noha a támadások éle a római katolikus egyház ellen irányul, 
nyilvánvaló, hogy az államosítás a protestáns egyházi iskolákat is 
érinti, éspedig a jelek szerint nem csupán az 1—2 tanítós általános 
iskolákat. A kérdés tehát nekünk is kérdésünk, akikről ebben a 
percben alig esik szó.

3. Az evangélikus és református egyház fegyelmezetten várja az 
állam hivatalos tárgyalásait. Ezért nem történt sem evangélikus, 
sem református részről hangulatkeltés vagy belekiabálás. Ez a fe
gyelmezettség azonban nem jelenti sem a félelem némaságát, sem a 
közönyösség nemtörődömségét. Iskoláink nekünk evangélikusoknak 
is drágák, és politikai törekvésektől függetlenített, őszinte, aláza
tosan bűnbánó és bátran hitvalló szavunkat elmondjuk a megfelelő 
órában.

Új Harangszó, 1948. május 23.

Mit szólunk az iskolák államosításához?

Mielőtt próbálnánk az evangélikus álláspontot meghatározni, két 
megjegyzést bocsátunk előre:

1. Egyházunk végső szavát csak a zsinatnak van joga kimondani. 
A Magyarországi Evangélikus Egyház felépítése évszázados törté
nelmi hagyományképpen „demokratikus” rendszerű. Az egyetemes 
közgyűlés, illetve a zsinat az ország egész evangélikusságának kép
viselete. Döntő ügyekben csak ezek a szervek foglalhatnak állást. 
Sem püspökök, sem vezető világi felügyelők — noha ezeket is a leg-
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szélesebb evangélikus néprétegek választják, nem rendelkeznek 
olyan jelentőségű felhatalmazással, hogy például az iskolák államo
sításának kérdésében véglegesen dönthetnének. Ez a rendszer ha
sonló a református egyházban; viszont ellentétes a római katolikus 
egyházban, ahol éppen ellenkezőképpen a felső vezetőknek, a pápa 
által kinevezett és irányított püspököknek van döntési joga. Ennyi
ben az evangélikus egyház képviselői és az állam között most fo
lyó tárgyalások csak előkészítő jellegűek: a határozathozatal egye
temes közgyűlésnek, illetve magasabb fokon: a zsinatnak a feladata.

2. E hasábokon ismételten állást foglaltunk az egyházi sáncok 
mögé rejtőző politikai reakció ellen. Ez az állásfoglalás sok hívünk 
előtt népszerűtlen volt. Vádakat is kaptunk érte saját sorainkból. 
Mégsem bánjuk, mert végzetesnek tartanánk, ha az egyházat köz
hangulat (vagy erőszak) bármilyen politikai törekvésnek szekerébe 
fogná. Viszont éppen határozott, tiszta állásfoglalásunk adja meg 
most az erkölcsi jogot, hogy az iskolák kérdésében is őszintén szól
junk. Megint csak elfogulatlanul, egyházunk megítéltetését csakúgy 
elfogadva, mint hitvalló szavunkat megszólaltatva.

*  *  *

Az egyház lényegéhez nem tartozik hozzá az iskola. Jézusnak az 
a szava: „Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, 
. . .  tanítván őket. . . ” (Mt 28,19—20) — nem kultúrparancs, hanem 
az igehirdetés, vallástanítás és misszió parancsa. Az iskolai munkát 
Isten a történelem folyamán adta az egyház kezébe, és ugyanígy a 
történelem folyamán el is veheti. Az egyház iskolák nélkül is egy
ház marad.

Viszont vannak dolgok, amelyek nélkül az egyház nem élhet. Ezek 
a lényegének feladhatatlan tartozékai. Nem élhet igehirdetés nélkül, 
nem élhet szeretetszolgálat nélkül, nem élhet az egyházi tanítás ok
tatása nélkül, nem élhet keresztelés és úrvacsora nélkül.

Ebből következik, hogy az iskolákért mártírvér nem folyhat. Jö
hetnek idők, amikor kell mártírvérnek folynia. Ha azt mondaná 
egyszer az állam, hogy nem prédikálhatsz —, a katakombákban is, 
de prédikálnánk. Ha azt mondaná: nem adhatsz egy falat kenyeret 
az éhezőnek szeretetszolgálatként —, büntetés terhe mellett is meg
szegnénk a kenyeret. Ha azt mondaná: nem oszthatod ki Krisztus 
testét és vérét —, hason kúszva is vinnénk a szentséget. De meg
nyugtatunk mindenkit- iskolát titokban nem állítunk fel, s nem fo
gunk földrajzot tanítani, ha megtiltják nekünk.

Nem veheti azokban senki rossz néven, hogy mégsem tudunk 
örülni, csak sírni iskoláink államosításakor. Ez a sírás — lássa meg
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végre a világ az egyház igazi arcát — nem a dühnek a könnye, ha
nem a bűnbánat zokogása. Az iskolák szándékolt elvétele bennün
ket elsősorban Isten elé állít. Ne vegye zokon senki tőlünk, hogy 
amikor az iskolák államosításának kérdésére nézünk, elsősorban nem 
a mai politikusok fejei jelennek meg előttünk, hanem az élő Isten 
előtt térdelünk le, s verjük a mellünket. Drága lehetőség volt az 
evangélikus iskola évszázadokon át. Az ősök meg is hozták érte az 
áldozatot. Ha a Habsburg-uralom olykor le is rombolta, újra építet
ték saját erőfeszítésükből. Ha idegen szellem fojtogatta, evangéliumi 
pedagógusok lelke éltette. — A tanítás színvonaláért ma sem kell 
szégyenkeznünk. Felekezeti iskoláink szellemi teljesítményét min
denki elismeri. Az általános iskola bevezetése után is legfeljebb né
hány falusi töredékiskola nem bírt megküzdeni a feladatokkal tan
erőhiány miatt —, de csak egyházi iskoláknál volt ez így? — Ellen
ben az evangélium ereje bénult meg javarészt iskoláinkban. Fele
kezeti iskoláink evangéliumi többlete az átlagban elsikkadt, az a 
többlet, ami igazi létjogosultságuk alapja volt. Nem én állapítom 
meg ezt és nem ma, hanem egyházunknak egyik legnagyobb élő 
vezéralakja, az evangélikus ébredés alázatos óriása állapította meg, 
még a negyvenes évek előtt nagy jelentőségű cikkében.3 Ezért tar
tunk bűnbánatot. Bánjuk, hogy olyan keveset áldoztunk anyagiak
ban, s most a számok ellenünk beszélhetnek: iskoláink fenntartá
sához alig járultunk hozzá, java költséget az állam fizette. Bánjuk, 
hogy kevés iskolában szőtte át a tantárgyakat, az iskolai életet és 
a közszellemet az evangélium fénye. Bánjuk, hogy középiskoláink 
igen kis százalékban neveltek hitvalló evangélikus értelmiséget. S ha 
most az iskoláink elvétetnek tőlünk, ebben az Isten ítéletét vesszük 
mulasztásainkért és iskolaügyünk vétkeiért.

De mulasztásaink könnyfátyolán át is drága vonásokat fedezünk 
fel Isten kegyelméből felekezeti iskoláink arcán, s ezért könnyeink
ben az értékvesztés fájdalma is benne rezeg. Minden belső evangé
liumi nyomorúság ellenére is, iskoláink ahhoz a tengerbe vetett há
lóhoz hasonlítottak, amelyek gyermekeinket odahúzták közel a 
templomhoz. Áldott keretek voltak, ahol készen kaptuk összegyűjtve 
a reánk bízott gyermeklelkeket. — És sok helyen éltek is ezzel a 
szent lehetőséggel Isten Leikétől hajtott tanítók, tanárok, papok. 
Gyermek-istentiszteletek, iskolai kisgyülekezetek, vasárnapi iskolák 
szolgálhattak bennük, s a hit fénye sugározhatott tanításban, neve
lésben. Nemrégiben kis falusi evangélikus iskolában jártam. Ragyo
gott ott minden. A falak, a gyermekek szeme és az (éppen ott levő) 
iskolalátogató arca. S zengett boldogan az egyházi ének. Akkor ösz- 
szeszorult a szívem: ezért az iskoláért fájhat a lelkünk. — Mindez 
azonban több érzelmi kérdésnél. A rideg valóság: sokat veszít egy-
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házunk iskoláival a gyermekek közt végzendő szolgálatának lehető
ségeiből.

Van azután elfojthatatlan aggodalmunk is. Annak örülünk, ha az 
államosított iskolákban jobban fogják tanítani a természetrajzot és 
az olvasást, mint ahogyan mi tanítottuk. De az iskola manapság vi
lágnézetek hordozója is. Iskoláinkhoz való ragaszkodásunkat ez a 
felelősség is mozgatja: keresztyén világnézet fogja-e irányítani az 
államosított iskolákat? Erre a kérdésre nem a mi — akár így, akár 
amúgy találgató — jóslataink, nem is az ígéretet tevő politikusok, 
hanem az eljövendő évek hazai történelme fog felelni.

Tudjuk azt is, hogy ahol Isten becsuk egy kaput az egyház előtt, 
ott kinyit egy másikat. Az egyház életében minden vihar: tisztító 
vihar. Ha becsukódnának előttünk az iskolák kapui, Isten új lehető
séget nyit meg számunkra. Elkényelmesedett egyházból lehetünk 
kemény feladatokkal birkózó missziói egyház. S megindulhatunk 
nehezebb utakon — nem annyira elénk tálalt lehetőségekkel — a 
gyermekekért. Gyermek-istentiszteletre nem rendelhetjük be akkor 
az egész iskolát, egyenként kell megküzdenünk majd minden egyes 
gyermekért (és szülőért), hogy megszeresse a templomot és eljöjjön 
oda. — A végső kérdés nem az: tudunk-e védeni körömszakadtáig 
régi, sokszor omladozó falakat? hanem ez: tudunk-e új terepen, új 
utakon, új lendülettel elindulni népünk krisztianizálására (keresz
tyénné tevésére)? Megváltozott helyzetben tudjuk-e majd az új fel
adatokat megkeresni és az előreláthatólag megmaradó néhány kö
zépiskolánkba minden evangéliumi erőt és áldozatot bevetni? — 
ez a kérdés.4

*  *  *

Az államosítás kérdését befejezett ténynek mondja a kormány, 
mely szerint az július elejéig meg fog történni. Mit szólunk hozzá? 
Egyik vezető egyházi emberünk tömören így fejezte ki: „Elszenved
jük” .

Tudjuk jól, hogy forradalmi átalakulásban meddő dolog törté
nelmi jogokra, évszázados törvényekben biztosított iskolafenntartási 
szabadságunkra hivatkozni. Tudjuk azt is, hogy az általánosságban 
felhozott vádak: demokráciaellenesség, korszerűtlenség, színvonal
hiány a mi iskoláink java részét nem érintik. Az állami tankönyvek 
el nem fogadását sem vethetik a mi egyházunk szemére, mert elfo
gadtuk. Viszont megértheti az állam, hogy iskoláinkat — melyeket 
Istentől kaptunk a történelem folyamán szent lehetőségként egyházi 
<és nemzeti szolgálatra — magunk oda nem adhatjuk, iskolafenntar
tási jogainkból semmit fel nem adhatunk. Ha a magyar köztársa-
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ság törvényhozása elveszi, fejet hajtunk, s Isten kezéből vesszük 
ítéletként és új feladatok nyitányaként. S felhasználjuk a még min
dig meghosszabbított kegyelmi időt egyházunk életében, hogy fel
készüljünk a hitben eljövendő idők megpróbáltatásaira, ha Isten
nek úgy tetszenék.

Van egy határ, ahol az egyház Istennek engedelmeskedve, szen
vedőlegesen, „vérig” (Zsid. 12,4) köteles ellenállni. Ennek ideje most 
nem jött el, mert ez a határ — nem az iskolakérdés.5

Új Harangszó, 1948. június 6.

Megtörtént az iskolák államosítása

Lapzártakor érkezett a hír, hogy a magyar országgyűlés június
16-án, szerdán, 230 szavazattal 63 ellenében elfogadta a nem-állami 
iskolák államosításáról beterjesztett törvényjavaslatot. A törvényt 
az országgyűlés elnöksége azonnal a köztársasági elnök elé terjesz
tette, aki a késő esti órákban aláírta. A törvény meghozása egyhá
zunk számára nem volt meglepetés, mert már hetekkel ezelőtt be
fejezett tényként kellett számolnunk vele.

Fájdalommal és aggodalommal, de az Istentől rendelt állami fel
sőbbségnek engedelmeskedve vesszük tudomásul a törvényt. Min
den erőnkkel az új helyzetből adódó hitoktatási és nevelési felada
tok felé fordulunk. Hisszük, hogy hívő tanítóink, tanáraink az állami 
iskolákban is az evangélium szellemében tanítanak és nevelnek 
majd, mert „nem tehetik, hogy amiket láttak és hallottak, azokat ne 
szólják” (ApCsel 4,20). Reménységünk, hogy az egyház épületének 
megrázkódtatása Isten kezében áldások forrásává válik a gyerme
kekért, ifjúságért érzett missziói felelősségünk és áldozatkészségünk 
fokozódásában s az egyháztól szervezetileg elváló tanítóink és taná
raink lelki közelebbkerülésében.6

Új Harangszó, 1948. június 20.
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A mai magyar marxizmus
és a keresztyénség

Lukács György, a mai hazai marxista—leninista irány gondolko
dója, „A marxista filozófia feladatai az új demokráciában” címen 
megjelentette a marxista filozófusok milánói kongresszusán, 1947. 
december 20-án előadott tanulmányát.

Bennünket közelebbről érdekel a „Vallási problémák” című fe
jezete:

„Itt látható világosan az áthidalhatatlan szakadék marxizmus és vallás 
között. A természet dialektikájának felismerése a világ önmozgásának 
alapján álló világképet ad (gondoljunk Engels polémiájára Newton el
képzelése ellen, hogy a világ felhúzott óramű). A  történelmi materializ
mus és benne a marxista etika az emberiség önmozgását, az ember ma
gamegteremtését mutatja meg.

A minél több vallásos érzésű emberrel való gyakorlati politikai együtt
működés minden lehetősége és kívánatossága ellenére ez a világnézeti 
szakadék nem hidalható át és nem is kell, hogy áthidalják. Itt is két ha
mis szélsőséget látunk. Túlzó baloldali ellenállást látunk a marxista pár
tok helyes demokratikus taktikájával szemben, amelyek szoros együtt
működést követelnek minden demokratikus érzésű emberrel és csoport
tal, tekintet nélkül azok világnézeti vagy vallási felfogására. Az elzár
kózás ennek az együttműködésnek szükségessége elől szűk látókörű szek- 
táriusság. Lenin már egy emberöltővel ezelőtt rámutatott annak helyte
lenségére, hogy az igazán forradalmi, a gazdasági és politikai harc erőit 
harmadrangú vélemények vagy agyrémek miatt szétforgácsoljuk. Most, 
mikor a fasizmus csökevényei és felújulási kísérletei 'ellen küzdünk, az 
új demokrácia felépítéséért, e világnézeti különbségek felvetésével, elő
térbe állításával, kiélezésével csak a reakciónak tennénk szolgálatot.

Ez összefüggések félreértett vagy eltúlzott belátásából másfelől fölös
leges engedmények állanak elő a vallásos világnézetek javára. Például 
olyan felfogások, hogy mondjuk az etika kérdésében világnézeti meg
egyezésre juthatnánk a vallásokkal. Mi ezeket a felfogásokat téveseknek 
tartjuk. Senki sem tagadja a keresztyén etika nagy történelmi jelentő
ségét például a Hegyibeszédben, az Apostolok Cselekedeteiben stb., de 
itt is áthidalhatatlan szakadék marad — éppen, ha minden túlvilágiság, 
minden túlvilági segítség elutasításában, az emberiség önmozgásában a 
marxista világnézet magvát látjuk.

E különbségek világos belátása nem akadályozhatja meg és nem is 
szabad, hogy megakadályozza a taktikai együttműködést. Sőt helytelen 
az a nézet, hogy világnézeti koncessziók, a világnézeti különbségek el-
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kenése által a nagyobb bizalom légköre teremthető meg marxisták és 
vallásos érzületű emberek között. Azt hisszük, éppen ellenkezőleg ezek 
a z engedmények intelligens emberekre csak őszintétlenül, rossz értelem
ben vett taktikának hathatnak. Éppen a világnézeti kérdésekben való 
nyíltság, a politikai együttműködés őszinteségével és azzal a becsü
letes szándékkal, hogy világnézeti különbségeket csak a demokrácia esz
közeivel intézzünk el, idézheti elő a kölcsönös bizalomnak ezt a légkörét.

Marx és Lenin világosan felismerte a mai vallásos érzések társadalmi 
alapjait, éspedig mint a vallásos érzések szociális természetét. Ezek a 
kapitalista élet megoldhatatlannak látszó borzalmasságából és bizonyta
lanságából keletkeznek. Ebből a szemszögből nézve nem lephet meg, 
hogy a vallások és egyházak befolyását a fasizmus, a háború és az utána 
következő idők erősítették és nem gyöngítették. A  marxisták feladata 
az, hogy a mozgásba jött tömegek figyelmét korunk társadalmi lénye
gére irányítsák, a tényleges felszabadulásra, a fasizmus megsemmisíté
sére, az imperializmus és háború elleni harcra stb. Mindezt ma minden 
gyakorlati ember tudja. Elméletileg fontos Leninnel belátnunk azt, hogy 
ez nem áll ellentétben a marxizmussal, amely materializmus lévén, 
ateista. Meg kell értenünk, hogy csak lenini belátás és taktika alapján 
senyvedhetnék el — nagyon lassan és nagyon egyenlőtlenül — a vallások 
szociális gyökerei, hogy közben a munkások és parasztok élcsapatának 
materialista nevelése továbbmehet és kell is, hogy menjen, hogy a be
csületesen haladó, de vallásos érzésű embereikkel való szövetség éppen 
ezen az alapon lehet valóban szilárd.

Külön kérdés, amelyet itt röviden érinteni kell, az értelmiség egy ré
szének modern ateizmusa. Ez a 19. és 20. század folyamán fejlődött ki 
lassanként. Előbb csak egy szubjektíve nyomasztó vigasztalanság és pers- 
pektívátlanság mutatkozott. Ezekből nőtt ki lassanként Nietzsche és né
hány Dosztojevszkij-alak vallási ateizmusa. Ma a vallási ateizmus filo
zófiáját látjuk Heideggernél és Sartre-nál. Ebben a fejlődésben a nihi
lista összetevő folyton erősebb lesz. Vele párhuzamosan e felfogások nyit- 
vamaradása minden reakciós és dekadens szellemi áramlat számára.

Azt hisszük, hogy éppen itt éles ideológiai harcra van szükség, annak 
felmutatására, hogy ez az ateizmus semmiképpen sem gátja a reakciós 
nézeteknek. Mert a mi szemünkben az ateizmus csak egyik következmé
nye, egyik negatív következménye annak, hogy a világ az anyag önmoz
gásán alapszik, hogy — -mióta az emberiség társadalmi tudatra ébredt
— a társadalomnak tudatos, öntudatos önmozgása van. Itt Isten eltűnt
— és nem hagy maga után rést. Viszont Nietzschénél és Dosztojevszkij
nél Isten meghalt: azelőtt értelmes, Istennel telt világ volt, az Isten nél
küli világ üres és értelmetlen. Heideggernél és Sartre-nál ugyancsak 
nincsen Isten, de -a világ náluk is Istentől elhagyatott üres világ. A  val
lási szükséglet megmaradt, meg kellett maradnia, mert társadalmi alapja,
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az élet borzalmassága és bizonytalansága e filozófiák 'ontológiai’ alap- 
ténye. Ezért kell itt minden ateizmus mellett a vallási szükségletek misz
tikus mitológiai kielégülését keresniük, sőt Heidegger ateizmusa ellenére 
átvehette Kierkegaard teológiai fogalommeghatározásait. Viszont a mar
xista ateizmus része egy társadalmi gyakorlatnak, mely valamikor az 
egész emberiség számára olyan életet fog teremteni, amelyben a vallási 
szükségletek elhaltak. És az e célért küzdő tudatos harcos számára már 
ma sincsenek. Éppen, mert a valóság itt az emberiség ez önfelszabadí
tásának harcteréül tűnik fel, az Isten nélküli világ itt nem a vigaszta
lan prózaiság világa.”

Lukács Györgynek fenti okfejtésében örömmel üdvözöljük a ken
dőzés nélküli őszinteséget. Legyünk tisztában egymással, marxizmus 
és keresztyénség! — ez a legelső követelmény mindenütt, ahol e két 
történelemformáló világjelenség egymással találkozik.

A közölt fejtegetések egyházunk lelkészeinek a marxizmussal kap
csolatos világos állásfoglalásához jelentősen hozzájárulhatnak anél
kül, hogy különösebb magyarázó szót igényelnének. Csak néhány 
tanulság álljon hát itt, amit a fenti, leghitelesebb megnyilatkozás
ból levonhatunk:

1. A hivatalos marxista gondolkodó megállapítása szerint világ
nézetileg nincsen híd a marxizmus és a keresztyénség között. Szel
lemileg e kettő tűz és víz. Az egyik a világ és az élet teljes önma
gától és önmagában valóságát tanítja, az Isten személyét egészen ki
kapcsolva. A másik a világ és az élet Istentől és Istenben valóságát 
tanítja, mindenekben és mindenek fölött az élő Istent látva. Ezért 
az egyiknek látóhatára: ez a világ és ez az élet. A másiknak földi 
látóhatárát áttöri az örökkévalóság végtelen perspektívája.

2. A hivatalos marxista gondolkodó megállapítása szerint politi
kailag lehet híd a marxizmus és a keresztyénség közt. A marxiz
mus—leninizmus részéről ez azt jelenti, hogy a vallás, illetve az 
ateizmus kérdését taktikai szempontból nem tolja előtérbe, mert 
nem akarja a vallásos embereket, hívő keresztyéneket elriasztani a 
politikai támogatástól. Teszi pedig ezt abban a reményben, hogy a 
szocializmus megvalósulása, a társadalmi kérdéseknek és az emberi 
életkörülményeknek kommunista megoldása, az emberek lelkében 
magától ki fogja ölni a vallásos érzéseket. A vallásosság és a ke
resztyénség, a marxizmus ilyetén látása szerint, megtűrt és úgyis 
kimúlóban levő jelenség.

A hívő keresztyén ember és az egyház részéről viszont az a kér
dés vetődik fel, hogy a mai marxizmusban a politikum és a világ
nézet széjjeltartatik-e? A felelet erre a kérdésre azon az egyszerű 
próbakövön dől el: engedik-e az egyháznak, hogy szellemi erejével 
szembeszállhasson a materialista világnézettel, mint modern hitet-
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lenséggel? Vagy pedig már ezt a vallási világnézeti síkon történő 
hitbeli kritikát is politikumnak minősítik? Tehát nemcsak az a kér
dés, hogy eltűrnek-e komoly, hívő keresztyént a soraikban, hanem 
hogy eltűrik-e ennek hódító bizonyságtételét, amely mindig ítélet az 
ateizmuson?

Mindenesetre az egyház számára a másik fél tűrő vagy fenyegető 
állásfoglalásától függetlenül feladhatatlan kötelesség, hogy a mar
xista államhatalomnak való politikai, alattvalói engedelmesség mel
lett a marxista világnézet hitetlenségére rávilágítson, és hirdesse a 
modern pogányságnak is Jézus Krisztust.

3. Isten kinyilatkoztatása és keresztyén valóságlátásunk alapján 
a bűn, szenvedés és halál kérdését ezen a földön semmiféle társa
dalmi rendszer nem tudja megoldani, majd csak az eljövendő, de 
már itt közöttünk terjedő transzcendens (túlvilági!) Isten országa. 
Ezért nem fognak soha „elhalni a vallási szükségletek” , míg ez a 
világ fennáll. A mi reménységünk Isten eljövendő országa felé száll. 
Csakhogy ez nem politikai reménység, hanem vallási reménység. 
Az utolsó napon majd eldől, hogy kinek volt igazi a reménysége.

Lelkipásztor, 1948. július—augusztusi szám

Magyar kiküldöttek Amszterdamban

Augusztus 22-én kezdődik Amszterdamban az egyházak világgyű
lése, amelyről már több közleményünkben megemlékeztünk. Az 
utóbbi évek egyházi eseményeinek világviszonylatban a legnagyobb 
szabású jelensége lesz ez a kéthetes gyűlés. Mind az öt földrész 
evangéliumi keresztyénsége találkozik, hogy kifejezést adjon a né
peket, fajokat, felekezeteket és mérföldeket átfogó „szentek közös
ségének” , s hallassa szavát a jelen nagy kérdéseiben.

Magyarországról a református egyház kiküldöttei időben elindul
tak. A magyar református egyházat Ravasz László ny. püspök, Va- 
sady Béla, Pap László és Nagy Barna teológiai tanárok képviselik. 
Pótképviselők: Victor János, Bodoky Richárd lelkészek, Pákozdy 
László teológiai tanár és Makkai László, a Kelet-európai Tudomá
nyos Intézet tanára, Makkai Sándor volt erdélyi püspök fia. A ma
gyarországi ökumenikus bizottságot Bereczky Albert református 
püspök, az ifjúságot Szabó Éva ref. leánytitkár képviseli.

Sajnálatos, hogy evangélikus egyházunk egyetlen hazai képvise-
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lőjének, D. Ordass Lajos püspöknek, a Lutheránus Világszövetség 
alelnökének kijutása nem sikerült. Egyházunk mindent elkövetett 
ennek érdekében, de csak augusztus 12-én vált véglegesen nyilván
valóvá, hogy kiutazása elé leküzdhetetlen akadályok hárulnak 
[megtagadták útlevelének meghosszabbítását]. Ekkor már, az utolsó 
órában, nem lehetett arra sem gondolni, hogy helyette más kikül
désével próbálkozzék meg egyházunk. Ordass püspök lett volna a 
legalkalmasabb személy egyházunk képviselésére. Tavalyi féleszten
dős világútja alkalmával jelentős nevet szerzett magának és nagy 
megbecsülést kicsiny evangélikus egyházunknak. Lutheránus Világ- 
szövetség-i alelnöki tisztségénél fogva is a világgyűlés tanácskozó 
asztalánál lett volna a helye. Így most egyházunkat Amszterdam
ban csupán az egyébként is külföldön tartózkodó genfi egyházi 
megbízottunk és három külföldi tanulmányúton levő fiatal lelké
szünk: Vajta Vilmos, Pósfay György, Leskó Béla képviseli. Fájdal
mas ez a magyar evangélikus egyházra nézve, különösen ha meg
gondoljuk, hogy ugyanakkor a magyar református egyház legjobb 
erői vonulhatnak fel az egyetemes keresztyénség nagy találkozóján.

Új Harangszó, 1948. augusztus 22.

Egyházu nk búcsúja az iskoláinktól

[Irta: Szabó József]7

Egyházunk egyetemes felügyelője, püspökei és egy- 
házkerületi felügyelői az alábbi iratot intézték volt fe
lekezeti tanítóinkhoz és tanárainkhoz most az új isko
laév kezdetén.

Magyarországi Evangélikus Egyházunk századokon keresztül Is
ten engedélyével élt, sőt parancsának engedelmeskedett, mikor 
óriási áldozatokkal iskolákat létesített és tartott. Volt idő, mikor a 
közoktatás szolgálatát hazánkban egészen az egyház, s volt idő, mi
kor szinte teljesen evangélikus egyházunk végezte.

Hálát adunk Istennek, hogy ezt a nagy szellemi és nemzeti szol
gálatot mindeddig végezhettük.

Néki köszönjük meg kedves iskoláinkat is. Régen összedőlt vá-
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lyogfalú, vidéki népiskolákat: ezek is a kultúra csarnokai voltak. 
Emeletes, modern, városi általános iskoláinkat és szép gimnáziu
mainkat; híveink áldozatkészsége hordta tégláikat, igeszolgálatunk 
kerete volt mindahány.

Istennek köszönjük meg iskoláink munkásait, tanítóinkat és ta
nárainkat is. Hálával gondolunk a reformáció korának hős és hűsé
ges lelkitanítóira. Hétköznap betűvetésre, vasárnap Isten nagyságos 
dolgaira tanították népünket. S vértanú is került belőlük. Tisztes 
oskolamesterekre, akik zsúfolt létszámú osztatlan iskolákban a kul
túra fáklyáiként égtek el. Derék lévitákra, akik leánygyülekezeteink 
papjai és tanítói voltak egy személyben. Tudós tanárainkra, akik 
százados és új, de egyformán drága közép- és felsőfokú iskoláink
ban nevelték nemzetünk értelmiségét. Köszönjük Istennek pedagó
guskarunk egymást váltó stafétasorait. Századokon keresztül nem
zedékek seregét oktatták hitünk igazságaiban, a tudományokban, s 
nevelték fel egyházunk és hazánk számára.

Iskoláinkat most az állam vette birtokába, s pedagógusaink ezzel 
állami alkalmazottak lettek. Köszönettel adózunk a mostani peda
gógusnemzedéknek is. Lelkiismeretes jó munkájának köszönhető, 
hogy az evangélikus iskola általában mindenütt mindvégig elsővo
nalbeli iskola lehetett.

Irántatok való keserűség nélkül bocsátunk el benneteket. Kérünk 
titeket, vessétek ki ti is szívetekből szórványos és esetleges helyi 
sérelmek fájó érzéseit. Az evangélikus egyház most immár nem el
lenőrző hatóságotok is, hanem csak szerető édesanyátok.

Új szolgálati viszonyotokban Isten áldását kívánjuk munkátokra. 
Ugyanannak a közösségnek szolgáltok továbbra is, végezzétek a régi 
lélekkel és töretlen hűséggel. Szeretettel köszöntjük azokat, akik 
kántori minőségben továbbra is hivatalos kapcsolattal működnek 
egyházunkban. Mindnyájatokat pedig arra kérünk, hogy evangéli
kus keresztyén életetekkel legyetek továbbra is példák a gyüleke
zetben. Neveljétek gyermekeinket istenfélelemre, egyház- és haza
szeretetre és önkéntes munkavállalás szíves többletével segítsetek a 
hitoktatásban, vasárnapi iskolai, ifjúsági, belmissziói és egyéb egy
házi munkában népünket szolgálni.

Mert az egyetemes evangéliomszolgálat mindenkire kötelező ér
telmében rátok is vonatkozik, ezután is vonatkozik Krisztus nagy 
parancsa: „Elmenvén, tegyetek tanítványokká minden népeket..

Új Harangszó, 1948. szeptember 5.
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Tájékoztatás

Egyházunk és az állam viszonyában az utóbbi hetek eseményei, 
amelyek még teljességükben nem is tárulhattak a nyilvánosság elé, 
új feszültségeket hoztak. Ennek kifejezője volt Mihályfi Ernő mi
niszter felszólalása a béri evangélikus harangavatással kapcsolatos 
egyházközségi közgyűlésen. A beszédhez és az eseményekhez nem 
szólunk hozzá, mert egyházunk illetékes tényezői állandó tárgya
lásban állanak a kormánnyal, s ezen egyházi tárgyalóbizottság mű
ködése iránt a legteljesebb a bizalmunk.8 Ellenben egyházunk köz
véleményének helyes tájékoztatása céljából néhány megjegyzést kell 
fűznünk azokhoz a hírlapi közlésekhez, amelyek a szeptember 8-i, 
szerdai lapokban megjelentek a budapesti fasori gimnáziumban le
zajlott megbeszélésről:

1. A megbeszélést Mihályfi Ernő miniszter hívta össze névre szó
lóan. Jó lelkiismerettel lelkészek csak úgy vehettek részt rajta, hogy 
előre biztosíttatott és az értekezlet elején is megállapítást nyert: ez 
a tanácskozás „baráti beszélgetés, amelynek hivatalos jellege nincs” . 
Helyt nem álló tehát, amikor az egyik lap „Az evangélikus tör
vényhozók fontos értekezlete” címet adja közleményének.

2. Az újságok nem közlik azokat a határozott felszólalásokat, 
amelyek azt az álláspontot képviselték, hogy az egyházunkban szük
séges személyi megújhodás csak a hit szempontjából, belső erők ha
tására mehet végbe. Itt említjük meg, hogy Szabó József püspök 
felszólalása is egyoldalú megvilágítást nyert a sajtóban.

Új Harangszó, 1948. szeptember 12.9

Két püspök

írta: Szabó József

A szerkesztő két arcképet akaszt az Üj Harangszó falára. Én meg 
kérésére leülök velük szembe s hosszan nézem ismerős arcukat. Két 
püspök: Kapi Béla és Túróczy Zoltán.10 Arcképük idevaló az Új Ha
rangszó falára. Sokkal adós ez a lap mindegyiknek. Kapi Bélának 
köszöni a kezdetet, Túróczy Zoltánnak a folytatást. 1910 egyik dél
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utánján különöset kondult a körmendi harang. Megkondult tőle az 
akkori körmendi pap szíve is. És megszületett a Harangszó. Hírére 
Szalay Mihály, akkori bokodi lelkész, ezt írta a naplójába: „Fontos 
esemény történt, Kapi Béla körmendi lelkész Harangszó címen 
evangélikus néplapot indított. Gyülekezetemben eddig 60-an fizet
tek elő . . . ” Húsz év múlva pedig a reformátusok egyik legnagyobb 
papja, ma már néhai Czeglédy Sándor ezt mondotta: „A Harangszó 
megindítása körülbelül annyit jelentett, mintha ötven lelkészt állí
tottak volna szolgálatba állandó utazással. . Kapi Béla a Harang
szó atyja volt, Túróczy Zoltán pedig második atyja lett. Kezén a lap 
új virágzásnak indult. Szolgálataiban Soprontól Szegedig cikázott, 
mégis volt ideje hajnalban cikket írni, éjfélben korrigálni.

Arcképük az egyház egész közössége elé való. Mindegyik az or
szág papja volt. Nem sok gyülekezet akad hazánkban, amelynek ne 
szolgáltak volna. Az egyházegyetem lelkimunkájának irányítója 
volt az egyik, s most azzá lesz a másik.

E két püspök arcképe egymás mellé való. Húsz éve munkatársak. 
Előbb mint parókusok Győrött, később mint püspökök az országos 
egyházi munkában. Mindkét munkatársi viszonyukat a barátság 
testvéri összhangja jellemezte. Egy lélekkel itattattak meg, mindig 
szerették egymást, s Túróczy Zoltán visszakerülésén [Győrbe] most 
senki sem örül jobban Kapi Bélánál. Egyéniségük súlya szerint is 
egymás mellé valók. Nem mindennapi méretű emberek. Isten nagy 
ajándéka mindegyik. Egyforma hévvel égnek a szolgálatban. Kapi 
Béla nagylobogású fáklya s szédítő munkaütemével még fokozódó 
szelet is vert magának gyorsított égésre. Túróczy Zoltán a Hóreb 
csipkebokra, önemésztő s el nem égő lángban. S most egymást kö
vetik. Kapi Béla a dunántúli lelkimező püspöki ekeszarvát Túróczy 
Zoltán kezébe adja. Győrött pedig szomszédok lesznek. S lelki érte
lemben még a lakásukat kettéosztó egyetlen fal is eltűnik közülük.

Nemcsak az értékes, amiben egyeznek, hanem az is, amiben kü
lönböznek.

Egymást váltják.11 Egyik megy, másik jön, Kapi Béla a kiszolgált 
obsitos mozdulatával oldozza szép vértjeit, Túróczy Zoltán mint új 
frontra vetett katona most övezi harci fegyvereit.

Kapi Béla egy alkonyodó egyházi korszak utolsó püspöke volt. 
Ezt a korszakot a biztonság nyugalma, a jólét rózsaszínű ragyogása, 
nagymedrű egyházi beszédek, világnézeti előadások tudós katedrája 
és a püspökök felsőházi tagsága jellemezte. Kapi Béla ennek a kor
szaknak volt külsőségeiben is lenyűgöző képviselője.

Túróczy Zoltán egy most bontakozó új korszak első püspöke. 
A külső ragyogások megfakultak, díszeink lehulltak. Szegények let
tünk s az országházban nincs szükség püspökre. A papokat pedig a
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kulcsok hatalmának titkai izgatják. Kapi Béla szép értelemben vett 
egyházfejedelem. Túróczy Zoltán jó értelemben vett egyházszolga. 
Kapi Béla a vallásos estek előadói asztalainak és az írói tolinak is 
jeles művésze. Túróczy Zoltán nem ér rá ilyesmire: indul a vonatja, 
nem is tudom hányfelé. Kapi Béla nemes veretű ékszereket ötvöz 
és cizellál, Túróczy Zoltán csákányoz és követ tör roppant kala
páccsal. Kapi Béla motorizált egyházkormányzó, Túróczy Zoltán mo
torizált igehirdető. Nem hiszem, hogy püspök valaha is annyit leve
lezett volna, mint Kapi Béla, s nem hiszem, hogy püspök valaha is 
annyit prédikált volna, mint Túróczy Zoltán.

Kapi Béla a történelmi, jogi és lelki egyház birtokállományának 
márványkupolája alatt strázsált az őrizők vigyázó, konzerváló nagy 
hűségével. Túróczy Zoltánnak nagy omlások dübörgései közt új 
missziói helyzet kockázatában, robbantó kitörésekkel új hódításokra 
kell indulnia.

Kapi Béla a belmisszió püspöke volt, Túróczy Zoltán az evangé- 
lizáció püspöke lett. Megható, hogy Kapi Béla tulajdon, meghatá
rozó egyházi korának hídján át tudott jönni egészen az innenső 
partra, ahol már ő maga írhatta rá az átadott stafétabotra az új 
szót: evangélizáció!

Áldja meg az Isten ezt a két püspököt. Azt is, aki most megy, 
azt is, aki most jön.

Köszönöm a szerkesztőnek, hogy sokak nevében én mondhatom: 
Isten hozzád! Isten hozott! Én, ki lelki gyermeke voltam az egyik
nek, lelki testvére lettem a másiknak, de egyformán szeretve-tisz- 
telője vagyok mindkettőnek.

Új Harangszó, 1948. december 19.
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Egyesületek halálára

Volt idő egyházunkban, amikor az egyesületi keresztyénség dí
vott. Ha a gyülekezetben valaki akart valamit csinálni, egyesületet 
keresett hozzá. Különösen szép számmal voltak nőegyletek és ifjú
sági egyesületek.

A mostani idő nem kedvez az egyesületeknek. Az egyesületek ál
talános csökkentése során sok gyülekezeti egyesületünk működése 
megszűnt.12 Voltak olyanok is, amelyek saját elhatározásukból fel
oszlottak. Ahol papíron még léteznek, egyesületi életet ott is alig 
folytatnak.

Milyen szemmel nézzünk erre a változásra?
Az egyesület keret volt csak és nem maga a kép. Héj volt és nem 

a gyümölcs. Meder és nem a folyam.
Az evangélikus gyülekezetben egyetlen értelme lehetett az egye

sületnek: keretet, héjat, medret adjon a bibliai ige megvalósulásá
hoz: „Ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott 
vagyok közöttük” (Mt 18,20). Az ifjúsági egyesület létesítésének 
igazi jelentősége csak az lehetett volna, hogy alkalmat és lehetősé
get adjon fiatalok találkozásának a Biblia körül Jézus Krisztusnál. 
— Az evangélikus nőegyleteknek is igazi célja csak abban állhatott 
volna, hogy ott női lelkek Máriákként Krisztus lábainál elcsende
sedjenek s azután szeretetben szolgáljanak.

De nem lehet ezt egyesület nélkül is megtenni?! Egyesület helyett 
nem inkább a gyülekezet az a hely, ahol Jézus Krisztus nevében 
bibliás fiataloknak, szolgáló asszonyoknak találkozniok kell?! Mi 
akadálya annak, hogy fiúk Bibliát közösen olvassanak, fiatal életük 
kérdéseiről Isten előtt beszélgessenek, vagy kora tavasszal igeolva
sással megáldott kirándulásra menjenek?! Mi az akadálya, hogy 
evangélikus leányok és asszonyok imádkozó lélekkel megbeszéljék: 
mit tehetnének a templomban az oltárért, a gyülekezetben a bete
gekért, szegényekért, s mivel mutathatnák meg hálájukat az iránt, 
aki előbb szerette őket?! Kell ehhez alelnöknő, alapszabály, közgyű
lés? Nem inkább szív kell, hívő szív, Krisztusért égő szív?

Ahol az egyesületek megszűnése után nem maradt élet a gyüle
kezetben, ott az egyesületi életben sem volt igazi keresztyén közös
ségi élet, legfeljebb a látszata. „Az a neved, hogy élsz, és halott 
vagy” (Jel 3, 1). Az egyesületi sürgés-forgás sok helyen eltakarta a 
hitetlenséget és a gyülekezet lelki halottságát.

Ahol meg volt élet: Isten igéjével, imádsággal, úrvacsorával, ke
resztyén szolgálattal való foglalkozás az egyesületekben, ott egye-
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sület nélkül is él tovább, létezik, növekszik, szolgál Krisztus teste, 
az anyaszentegyház. Nem elméleti megállapítás ez, hanem a gya
korlatból leszűrt. Falusi komoly lelkipásztor mondotta, hogy mióta 
nincs ifjúsági egyesületük, komolyabb a munkájuk. Elmaradt a szín
darab és a mulatság, de elmélyült az ifjúsági bibliaóra.

Adjunk hálát Istennek mindazért, ami gyülekezeteink egyesüle
teiben a Szentlélek munkája volt. Legyen áldott Isten, hogy egy-egy 
egyesület keretét felhasználta a szentek közösségének imádkozó és 
szolgáló egybegyűjtésére!

Szégyenkezzünk Isten előtt, hogy mennyi emberi gyarlóság, egyéni 
hiúság, evilági célok uralkodtak sok egyesületünkben!

Éljünk a gyülekezetben a kimúló egyesületek helyett minél töb
bet a közösséggel! Családi áhítatok, két barát bibliaolvasása, fiú
vagy leánybibliakör, gyülekezeti bibliaóra, gyülekezeti munkaközös
ség: ezek azok a mai áldott alkalmak, ahol a gyülekezet tagjainak 
„egyesülniük” kell a hitben és a szeretetben a szolgálatra és a ke
resztyén élet gyakorlására.

Új Harangszó, 1949. február 13.

Egyházunkban ébredés van

írta: Túróczy Zoltán

Máté evangéliumának 9. fejezete végén a szentíró leírja, hogy Jé
zus körüljárja az országot, a városokat és falvakat, meglátogatja a 
zsinagógákat —, ma nyugodtan azt mondhatná, hogy az egész or
szágra kiterjedő püspöki egyházlátogatást tart, s annak befejezté
vel összehívja a legszűkebb munkatársi gárdáját, a tanítványokat, s 
elmondja nekik a benyomásait. Két képben örökíti meg azt, amit 
tapasztalt: olyan a nép, mint a meggyötört, szétszórt, pásztor nél
kül való nyáj, és olyan a nép, mint az aratásra megérett, fehér ga
bonatábla, mely csak az arató munkába állására vár már. A két kép 
látszólag teljesen ellentétes. Az egyik a halál leheletét terjeszti, a 
másik az élet ígéretéről beszél. Az egyik csupa lemondás, a másik 
csupa munkára biztatás.

Nem lehet ezt az ellentétet feloldani azzal, hogy a két képet egy
más mellé helyezzük, és azt mondjuk, hogy bizonyos területeken a
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temető képe az egyház képe, bizonyos területeken pedig az aratás 
az egyház képe.

Nem lehet úgy sem feloldani az ellentétet, hogy egymásutánisá
got próbálunk belevinni Jézus beszámolójába, és azt mondjuk, hogy 
a pásztor-nélkül-valóság meggyötört állapota az a forró nyár, mely
ben Isten megérleli az  Ő  aratását, s így vezeti át az egyházat a te
mető kapujából az életre.

Mind a kettő igaz, az egymásmellettiség éppen úgy, mint az egy
másutániság, de éppen úgy igaz az is, hogy Jézus egyszerre látja a 
két képet. Az egyház meggyötört, pásztor nélkül való nyáj, de 
ugyanakkor, ugyanaz az egyház aratásra érett gabonatábla. Csak a 
szétszórt nyáj képét látni: kishitűség, csak az aratásra érett gabo
namező felett ujjongani: a valóságot józanul nem látó balgaság.

Bármennyire is igaz mindez, az is igaz, hogy az ige szerint Jézus 
a tanítványoknak főképpen az aratásra érett gabonamezőnek képét 
akarta a szívébe vésni, és ezt akarta bennük a jövendő munkájuk 
hajtóerejéül erőssé tenni.

Elég sokat mozgok az országban. Járom a városokat és falvakat 
s tanítok templomainkban, hirdetvén az Isten országának evangé
liumát. Az egyetemes közgyűlésre az egyház lelki munkájáról be
futó jelentések alkalmával összefoglaló képben állt elibém egyhá
zunk lelki arca. Mégis nem tapasztalataimra és nem a hivatalos je
lentésekre, hanem az igére és a benne foglalt ígéretre támaszkodom 
akkor, amikor szeretném mélyen a szívekbe, vésni azt a látást, ami
vel Krisztus nézte az egyházat és annak állapotát: „Az aratni való 
sok” (Mt 9, 37).

Letagadhatatlan, hogy egyházunkban ébredés van. Ezt nemcsak 
azok állapíthatják meg, akik külföldről járnak hozzánk, s akiknek 
ez egyházunkról az általános benyomása, hanem mi magunk is 
kénytelenek vagyunk álmélkodó csodálkozással nézni, hogy mint 
dolgozik Isten egyházunkban.

Felsorolom az ébredésnek egypár nyilvánvaló jelét.
Itt vannak a gyülekezeti evangélizációk. Valamikor elképzelhe

tetlennek gondolták, hogy gyülekezeteinkben egy héten keresztül 
az emberek jóformán minden mást félretegyenek, s csak a legszük
ségesebb s elhalaszthatatlan kötelességeiket végezzék el, különben 
pedig jóformán reggeltől estig az Isten igéjével foglalkozzanak. Ma 
az a helyzet, hogy a gyülekezeti evangelizációk alatt soha nem lá
tott, a nagyünnepek tömegeit is megszégyenítő tömegek sorakoznak 
fel Isten igéje köré. Elkényelmesedett városi emberek korán hajnal
ban kelnek azért, hogy reggel 7 órakor már ott lehessenek egy hé
ten át az istentiszteleteken, s mezei munkában megfáradt falusiak 
ülnek késő éjfélig a kemény templompadokban, vagy szűk iskola
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padokban, hogy táplálkozzanak az igével. Nem győzzük kielégíteni 
a gyülekezeti evangélizáció iránti kéréseket. Károgó hollókat, kik 
vészmadárként beszélnek az egyház pusztulásáról, szeretném kézen 
fogni és elhozni egy-egy ilyen evangélizációnak a forró levegőjébe. 
Tudom, hogy előttük is feltárulna ez a látás az aratásra váró érett 
gabonamezőkről.

Mikor mindezeket megállapítjuk, nem szabad elfelejtenünk azt, 
hogy a gyülekezeti evangélizáció elegyítetlen igét hirdet. Azok a tö
megek, melyeket megmozgat, nem kapnak tehát ékesen szóló szó
noklatokat, bölcselkedéseket, művészi élményeket, csak a kereszt
ről való egyszerű és sokszor megbotránkoztató igét, mégis jönnek, 
mert érzik, hogy ez az, amire szükségük van.

Az ébredés másik nyilvánvaló jele a konferenciák.
Amikor a gyülekezeti evangélizáció munkamódszere megindult, 

azt gondoltuk, hogy lejárt a konferenciák ideje, és Isten éppen ezért 
ajándékozta a régi evangélium hirdetésének új módszerét a gyüle
kezeti evangélizációban. Ma már világosan látjuk, hogy a konfe
renciák ideje nem járt le. Az a nyár, amely valamikor az egyházi 
élet halott időszaka volt, lett az egyházi élet legelevenebb időszaka. 
Konferencia konferenciát követ. A konferenciázó helyeket mind bő
víteni kell, mert nem bírják befogadni a résztvevőket, s új meg új 
belmissziós telepeket kell létesíteni, állandó vagy időszakos konfe
renciázó helyül. Így született meg Kapernaum, Klotildliget, Hűvös
völgy mellé Fót, Répcelak, Szilvásvárad, Marospart. Csupa áldott 
helyei az Istennel való találkozásnak.

Figyelemre méltó ennél a mérlegelésnél az is, hogy máskülönben 
eléggé nehezen mozgó s anyagi nehézségek miatt amúgy is eléggé 
helyhez kötött népünk nem csupán a hozzá földrajzilag legközelebb 
eső konferenciákat keresi fel, hanem messzemenő áldozatokat is 
hajlandó hozni azért, hogy Isten eledelével jóllakjék. Szívet megin
dító és megmelegítő látvány látni azokat, akik hosszú utakat gyalo
golnak, kerékpároznak, szekereznek a konferenciákon való részvé
telért, s akik egy éven át rakosgatják félre útiköltségre minden 
megtakarítható fillérjüket.

A magyar evangélikus egyház ébredésének jellegzetes vonása az, 
hogy papi ébredés. Isten igéje szerint az ítéletnek Isten házán kell 
elkezdődnie. Ahol ezt a papok vállalják, ott az ébredés is elkezdő
dik, Isten házán, rajtuk. Akik az ébredési mozgalmak történetét is
merik, jól látják, hogy mennyi harc folyt a hivatalos egyház és az 
ébredési mozgalmak között, amíg Isten Lelke a papok szívét össze 
tudta törni. Minket Isten egészen csodálatosan óvott meg ettől a 
küzdelemtől. Sohasem lehetünk eléggé hálásak ezért neki.

Ugyanakkor, amikor a magyarországi evangélikus egyházi ébre
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dés elsősorban papi ébredés, örömmel kell látnunk azt, hogy ez a 
papi ébredés magával sodorja az ún. laikusokat (gyülekezeti tago
kat) is. Amíg az egyház jogi és közigazgatási életében egymás után 
állnak félre a világi emberek és teszik ezzel az egyházat egyre job
ban papi egyházzá, ugyanakkor az egyház kifejezetten papi munká
jából egyre több részt kérnek hitre jutott világi testvéreink.

Egyházunk ébredésének másik jellegzetes tünete az is, hogy kü
lönösen ifjúsági ébredés. A lelkészek mellett ifjúságunkat gyújtotta 
fel leginkább Istennek Szentlelke. Áll ez nemcsak a leányifjúságra, 
hanem a fiúifjúságra is. Példák beszélnek örvendetes dolgokat ar
ról, hogy Isten miként tud ma is a gyermekek szája által dicsőséget 
szerezni magának, s miképpen vezeti el önmagához a gyermekek 
által a szülőket, az ifjúság által az öregeket.

Végül még egy jellegzetes vonását szeretném kiemelni egyházunk 
ébredésének. Ez az ébredés kiimádkozott ébredés. Az ébredést nem 
lehet csinálni. Semmiféle emberi erőlködés sem tudja a halottat fel
támasztani. Felöltöztetni tudja, virágillattal el tudja takarni a hul
laszagot, díszes pompát tud a koporsó körül kifejteni, de a halottat 
nem tudja életre kelteni. Az ébredés Isten ajándéka, amelyet úgy 
kell kiimádkozni őtőle. Egyházunk ébredési munkája előtt ott jár 
az imádkozok láthatatlan tábora, ugyanez ott áll hűségesen hátvéd
ként a munka mögött és együtt örvendező hálaadó seregként a 
munka után.

Jézus nem azért mondotta el tanítványainak ezt a látását, hogy 
őket boldog öntetszelgésbe ringassa, vagy óemberük tétlenségét elő
segítse, hanem éppen azért, hogy lássák meg, milyen lehetőségeket 
rejtett el Isten a mai helyzetben és vállalják annak minden sürgető 
munkáját.

„Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratás
nak Urát, hogy küldjön munkásokat az Ő aratásába” (Mt 9, 37—38).

Új Harangszó, 1949. április 24.

47



Számsorok tanúsága

írta: Scholz László

Csak egy hete, hogy lapunkban határozott tanúságtétel hangzott 
el: egyházunkban ébredés van. Olyan ember írta, aki nemcsak pa
piroson ismeri országunk evangélikusságát és nemcsak statisztiká
ból a Szentlélek munkáját. Cikkében felsorolta azokat a letagadha
tatlan jeleket is, melyek egyházunk lelki ébredését bizonyítják. Ahol 
kizöldült a rét és kivirágoztak az orgonabokrok, ott nem lehet ta
gadásba venni: tavasz van!

Az ilyen élő tanúságtételhez képest csak másodrendű a számsorok 
tanúsága. De azért nem jelentéktelen. A legutóbbi egyetemes köz
gyűlésen — Túróczy Zoltán püspök jelentésében — két esztendő
nek, 1947—48-nak az adatai kerültek tárgyalóasztalra. Bizonyára 
nem hiánytalanok. Nem is lehet hibátlan következtetéseket vonni 
belőlük, hiszen két alma se egyforma, mennyivel kevésbé két evan- 
gélizáció vagy két gyülekezet ébredése. Mégis beletekintünk most 
ezekbe a számokba, hadd tanúskodjanak. Néha a mellékszerepre 
behívott tanúknak is van jelentős szavuk.

Íme, néhány számsor az egyházkerületek 1947. és 1948. évi evan- 
gélizációs munkájának kimutatásából.

Miről tanúskodnak ezek a számsorok?
A gyülekezeti evangélizációk száma 1947-ben 129 volt. Az előző 

években nyilván nem érte el ezt a számot. 1948-ban 35-tel emelke
dett: 164 volt. Két év alatt tehát 293 evangélizáció volt. Ha számba 
vesszük, hogy bizonyára jó néhány gyülekezetben mindkét eszten
dőben volt evangélizáció, akkor is nagy szám ez. A dunáninneni 
kerülettől eltekintve, hol általában 3—6 napos evangélizációk vol
tak, valamennyi kerületben 7 napon át folytak. Ez annyit jelent, 
hogy két év alatt kereken kétezer evangélizációs napot számlálha
tunk meg, ha a különböző helyeken egy időben tartott evangélizá
ciós napokat összeadjuk. Másképpen így is szemléltethetjük ezt a 
nagy számot: két éven át megszakítás nélkül állandóan 2 (de in
kább 3) helyen folyt az ébresztő ige szolgálata! Ha még arra is gon
dolunk, hogy egy evangélizációs napon nem egy igehirdetés szokott 
elhangzani — 'hiszen csoport- és utóösszejövetelek is vannak —, ak
kor ez a szám megtöbbszöröződik. Ha pedig azt találgatjuk, hogy 
hány lélek füléhez jutott el az ige, s átlagosan egy-kétszáz résztve
vőt veszünk csupán —, végeredményünk legalább félszázezer lélek! 
Ezekről beszélnek az evangélizáció sajtómunkájának számadatai is.
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1947

Du-  Du- 
Bányai    nán-  nántúli 

inneni

1. Hány gyülekezeti evangélizáció
volt? 34 11 27
Hány ifjúsági evangélizáció volt? 6 4 26
Hány gyülekezetben volt többnapos 
evangélizációs utómunka? 10 11 —
Hány gyülekezeti közösségi 
konferencia volt? 2 3 —
Hány külön evangélizációs munkára 
beállított munkása van az 
egyházkerületnek ? 1 1 5

* Ebből; az országos munkánál: 2.



1948

Tiszai Össze
sen Bányai

Du-
nán-

inneni
Du

nántúl]
  Össze Tiszai sen

57 129 46 26 48 44 164

— 36 5 5 5 1 16

— 21 12 26 5 — 43

1 6 2 4 1 1 8

7* 1 1 5 _ 7*



Ide csatoljuk őket. Az Élő víz 1947-ben 3100 példányban, 1948-ban 
3700 példányban jelent meg. Ezenkívül az előbbeni évben 16 evan- 
gélizációs kiadványt jelentetett meg 77 500 példányban, az utóbbi
ban pedig kilenc kiadványt 72 000 példányban.13

A gyülekezeti evangélizációk nagy száma s mindaz, amit hozzá 
fűztünk, nem csekély dolog. Tíz évvel ezelőtt ez elképzelhetetlen 
volt. S mit adhat még az Isten, amit ma nem tudunk elképzelni!

Az egyes kerületek adatait összevetve feltűnik a tiszai kerület vi
tathatatlan számbeli elsősége. Általában a két kis kerület arányla- 
gosan több eredményt mutat. De a két nagy kerület fejlődése is 
szép egyik esztendőről a másikra.

Ha az ország anyaegyházközségeinek számához viszonyítjuk az 
1948-ban végzett összes evangélizációk számát (164), akkor megálla
píthatjuk, hogy nagyjából annak felét teszi. Persze leánygyülekeze
tekben, szórványokban s egyebütt is tartattak evangélizációk és így 
az egyházközségek száma csökken. De az is világos, hogy tervszerű 
munkával néhány év alatt el lehetne érni valamennyi gyülekeze
tünket!

A gyülekezeti evangélizációhoz képest a külön ifjúsági evangéli- 
záció adatai kicsinyek. Feltűnő, hogy 1947-ről 1948-ra még nagyot 
csökkent is, mégpedig a dunántúli egyházkerület hirtelen leeső 
száma miatt. A gyülekezeti evangélizációban élen járó tiszai kerület 
pedig az ifjúsági evangélizációban hátramaradt: két év alatt csak 
egyet tartott. Valószínű, hogy a valóságban nem ily vigasztalan a 
helyzet. A gyülekezeti evangélizációkon ugyanis részt vesz rendsze
rint az ifjúság egy része is, sőt külön csoportösszejövetel is szokott 
lenni számukra.14 Továbbá nem ifjúsági evangélizáció címen, ha
nem ifjúsági konferenciákon ugyancsak folyik az evangélizáció. Ezt 
jóakarattal beszámítva mégis táblázatunk felhív bennünket arra, 
hogy az ifjúsági evangélizációt a jövőben terebélyesítsük!

Beleszólnak a számok abba a komoly kérdésbe is, melyet éppen az 
utolsó két év alatt az evangélizáció munkásai ismételten több oldal
ról is megvitattak: kell-e utómunka, s ha kell, kik, hogyan végez
zék? Az utómunka egyik formájaképpen kialakult a 2—3 napos 
evangélizáció. Ilyenkor ugyanaz az evangélizáló, aki egy évvel vagy 
több hónappal azelőtt a gyülekezetben evangélizált, oda néhány 
napra utómunkára visszatér; esetleg más is végezheti. Ez a munka 
az adatok szerint növekedőben van: 21-ről 43-ra szökött fel egy év 
alatt. Az utómunka persze elsősorban munkáskérdés. Csak egy pil
lantást kell vetnünk az utolsó számsorra és csodálkozással kiáltunk 
fel: hogyan bírta az a pár ember ezt a roppant nagy munkát vé
gezni? Csak úgy, hogy rajtuk kívül sok Isten Leikétől megáldott 
gyülekezeti lelkész kapcsolódott be az evangélizáció munkájába, így
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részben az utómunkába is. Mégis Isten után az evangélizáció külön 
munkásainak nagy hálával tartozunk, mert az oroszlánrészt ők vé
gezték. Az utómunka az evangélizációra rendelt munkásokkal vég
legesen meg nem oldható, annál kevésbé oldható meg, mennél in
kább felismerjük a szükségét. Csak maguk a helyi lelkészek végez
hetik el ezt majd megnyugtatóan.

Ezért is van nagy fontossága a lelkészevangélizációknak. Számso
rainkból kihagytuk, de itt megemlítjük: 1947-ben 4, 1948-ban 7 lel- 
készevangélizáció tartatott. Ez is nagy szám, jóllehet egyjegyű. Nem 
könnyű a lelkésznek kimozdulni a gyülekezetből, nem könnyű az 
országnak talán másik végébe utazni, nemegyszer nagy anyagi áldo
zatot is hozva. És mégis egyre növekszik a lelkészevangélizációkon 
részt vevő lelkészek száma. Az evangélizáció egészségét tartósan csak 
egy biztosíthatja: a lelkészeknek az evangélizációval való egyetér
tése és annak munkálása.

És itt térek ki arra, ami a számsorokból egészen hiányzik, de hála 
Istennek, az egyház valóságos életéből ma már kitörölhetetlen. Ott 
is folyik evangélizáció, ahol senki nem nevezi annak: sok-sok szó
széken, a rendes vasárnapi istentisztelet alkalmával! Megújhodóban 
van az igehirdetésünk. A bűnök alól való feloldozást ma már nem
csak az újólag felismert magángyónásban merjük nyújtani, hanem 
a szószékről is: a bűnbocsánat evangéliumának határozott hirdeté
sével. S milyen boldogok lehetünk, hogy ezzel nem valami új dol
got találtunk ki, hanem csak Lutherhez tértünk vissza, sőt az apos
tolokhoz !

A gyülekezeti közösségi konferenciákról is van egy rovat. Mi ez? 
Égy gyülekezetben többnapos evangélizációt hirdetünk. Erre cso
portosan jönnek más gyülekezetekből is, főképp a szomszédosaké
ból a felébredt lelkek. Mennyi áldás van abban, amikor csakugyan 
nem egyesek, hanem gyülekezetek találkoznak egymással, hogy épül
jenek egymás hite által.

Tanúskodnak a számsorok.
Elbizakodhatunk? Ó, semmiképpen! Dicséret egyedül Istent illeti 

meg, aki ily bőséggel záporozza ránk a lelki tavasznak virágait. 
A mienk pedig a felelősség, hogy hitetlenségünkkel le ne fagyasz- 
szuk, mert akkor nem érik meg a gyümölcse!

Minden nemzedék életében rettenetes ítélet a gyümölcstelenség 
bűne, de olyan nemzedékben, mint a mienk: lelki tavaszt látó nem
zedékünk életében kétszeres ítéletet vonhat maga után!

Jaj nekünk, ha a számsorok ellenünk tesznek majd tanúságot!

Új Harangszó, 1949. május 1.
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Túróczy Zoltán a fakultatív hitoktatásról

Pápán tartotta közgyűlését [1949. szeptember 22-én] a dunántúli 
egyházkerület. A közgyűlés tárgysorozatának élén Túróczy Zoltán 
püspök a lapunkban már ismertetett és a közgyűlés tagjaihoz elő
zőleg írásban eljuttatott püspöki jelentését élőszóban egészítette ki 
az időközben a fakultatív hitoktatásról megjelent rendelettel kap
csolatban. Ezeket mondotta:

— Most és itt az a feladatunk, hogy ezt a kérdést kötelességeink 
szempontjából nézzük. Mit kell tennünk az adott helyzetben, hogy 
a reánk bízott evangéliumot a gyermekeknek és ifjúságnak tovább 
tudjuk adni?

— Ez a kérdés, amely egyben egyházunk jövőjének és ifjúságunk 
üdvösségének kérdése is, elsősorban személyeken fordul meg. Az új 
helyzet előtérbe hozta a szülők fontosságát. A család az utóbbi idő
ben elhárította magáról a gyermek üdvösségéért való felelősséget, 
s ezt áthárított hatáskörben az egyházra mint szaktényezőre bízta. 
Gyermekeit elküldte a vasárnapi iskolába, fiait vagy leányait az if
júsági munkába, de a család nem volt tagjainak üdvösségéért fele
lősséget érző szent közösség. Szeretettel, de nagy nyomatékkai kérem 
szolgatársaimat, hogy a szülők lelkigondozására több gondot fordít
sanak. A paplakok is legyenek még inkább példái annak, hogy mi
lyen a keresztyén család és a keresztyén gyermeknevelés.

— A szülők mellett a másik csoport, amelynek jelentősége előke
rül, a keresztszülők. A gyermekkeresztség fenntartása mellett az 
újonnan kialakult helyzetben a keresztszülők fontossága még inkább 
megnőtt, mint eddig volt. Kell, hogy osztozzanak az egyházzal a fe
lelősségben a gyermekek üdvössége kérdésében. Tudatosítsuk azt, 
hogy a keresztszülői intézmény nem cicoma volt, hanem bizonyos 
tekintetben „üdvintézmény” volt, mert a vértanúság idején gyer
mekeik üdvösségéért aggódó szülők azért kérték fel a keresztszü
lőket, hogy a keresztszülők kezében az ő haláluk után neveletlen 
gyermekeik keresztyén hitben való neveltetését biztosítva láthassák. 
Nagyobb gondot kell fordítani a keresztszülők kiválogatására, lelki
gondozására.

— A harmadik személyi csoport: a hitoktatók. Ne felejtsék el val
lástanítást végző lelkészeink, hogy az eljövendő szülői döntések in
dítékai közt ők maguk fontos tényezők.

— Előtérbe kerül a gyermekbibliakör-vezetők személyi jelentősége 
is. Egyszerű leányok vagy fiúk, idősebb vagy fiatalabb emberek, 
akik soha nem kívántak maguknak semmiféle jogokat az egyház
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életében, csak a szolgálat jogát kérték az egyháztól. Hadd kérjem 
minden szolgatársamat, akinek gyülekezetében ez a munkaág fo
lyamatban nincs, vagy csak úgy van, hogy a lelkészen kívüli hitre 
jutott erők mozgatják és a lelkész nincs benne teljes szívével, csu
pán tudomásul veszi és megtűri őket —, álljanak oda e mellé a ki
csiny, szerény és alázatos gárda mellé, és érezzék meg, hogy ebben 
a szolgálatban kimondhatatlan erőt jelentő segédcsapatok állanak 
az anyaszentegyház rendelkezésére, sokszor lábhoz tett munkaesz
közzel.

— Végül előtérbe nyomul az új helyzetben a missziói lélek fon
tossága. Vége egyházunkban a nyárspolgári kényelemnek, amikor 
fülön fogták a gyermeket, és elénk vezették, hogy kegyeskedjünk 
hittanra oktatni. Vége annak a helyzetnek, amelyben elmulasztott 
órák kimutatásával és osztályozással célt lehetne elérni. Misszioná
riusoknak kell lennünk. A misszionáriusnak nincs más fegyvere, 
csak a pásztori szív és az ige. De ezzel győz. És győzelme mindig 
olyan mértékű, amilyen mértékű a pásztori szív szeretete és az ige 
után való személyes szomjúsága.

Új Harangszó, 1949. október 2.

Jézusnak más a számtana, mint a miénk

Részlet Szabó József püspöki jelentéséből

— Krisztus nevével köszöntöm a testvéreket — így kezdte a 
püspök évi jelentését a dunáninneni evangélikus egyházkerület ez 
évi közgyűlésén. Aztán az ember és Isten matematikájának külön
bözőségéről beszélt.

— Nekünk, embereknek csak az tetszik, ami „nagy” és „sok” . 
Még az egyház életében is így van — mondotta. — Fő istentiszte
letekről és könyörgésről beszélünk. Ünnepi prédikációt mondunk és 
írásmagyarázatot tartunk. Mennyire más nekünk nagy székesegy
házak ezres tömegéhez szólni, mint egy füstös konyhában néhány 
léleknek háziáhitatot tartani.

— Jézus matematikája egészen más. Neki drága a kicsi, a kevés, 
sőt a semmi is. Milyen hitvány jószág a veréb. Ára sincs. S lám a 
veréb is benne van az Űr gondoskodásában. Milyen jelentéktelen 
valaki a gyermek. Még a tanítványok is alkalmatlannak tartották 
az evangéliumra. Jézus pedig azt mondja, éppen ilyeneké a meny
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nyek országa. Aki egy kis gyermeket megbotránkoztat, malomkö
vet érdemel a nyakára.

— Meg kell tanulnunk Jézus csodálatos matematikáját. Óriási 
mértékben megnőtt a hitoktatás, a gyermekmissziói és ifjúsági 
munka jelentősége. Akik ránk bízattak, sok verebecskénél drágáb
bak.

— Amint Jézus a kicsire nézett, úgy drága volt számára a kevés 
is. Egyetlen bárány kószál el, a pásztor utána megy. Pásztori szíve 
nem viselheti el, hogy akár csak egy is a farkasok martaléka le
gyen. Az apa megsiratja a tékozló fiút. Pedig van még fia. Különb 
annál, aki elment. De neki az az egy is gyermeke.

— Gyülekezetre való hívő sereg kallódott el, mert nem értették 
meg az egyek, a kevesek fontosságát. Aki ma sem érti még, az égő 
házban szundikál.

— A mi számtanunkban a semminek és senkinek csak elméleti 
értéke van. Jézusnak drága volt az is, akit és amit a világ elhanya
golható semminek minősített. A farizeus keresztül nézett a vámsze
dőn. Semminek tekintette. Jézus leült közéjük. A júdeabeli nem 
vette számításba a samáriait. Semmi, senki, nulla volt előtte. Jézus 
pedig éppen őket kereste fel. Nemcsak úgy alkalmilag, hanem egye
nesen azért jött, hogy ezeket a más szemében már egyáltalán nem 
számítókat megtartsa.

— Tömegmunka helyett az egyes lelkekkel törődő szolgálatra van
szükség.

Új Harangszó, 1949. október 23.

Hiábavaló élet?

írta: Túróczy Zoltán
„Azért szerelmes Atyámfiai erősen álljatok, 
mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak 
dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti mun
kátok nem hiábavaló az Úrban.” (1 Kor 15,58.)

Amikor Járosi Andor15 egyszer a halálára és temetésére gondolt, 
a fenti igét kívánta a koporsója felett mondandó igehirdetés alap
igéjéül. Nem tudom, miért választotta épp ezt az igét, de azt tudom,
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hogyha koporsója felett meg kellett volna állnom, mit beszéltem 
volna erről az igéről.

A hiábavaló életről beszéltem volna.
Vannak ugyanis hiábavaló életek. Olyanok, amelyekről az egész 

élet történetét össze lehet foglalni ebben a két szóban: volt, nincs. 
Tudom jól, hogy e-világ nyelvén fejezem ki magam, mikor így be
szélek. Isten gyermekeinek élete e-világban sem tartozik a feltűnő 
életek közé, el vannak rejtve a Krisztusban, s majd az Ő megjele
nése alkalmával lesz nyilvánvalóvá életük értékelése. Ez a bibliai 
igazság azonban nem változtat azon a tényen, hogy vannak emberi 
életek, amik után úgy nem marad nyom e világban, mint ahogyan 
nem hagy nyomot maga után a levegőben a madár, mikor célja felé 
repül.

Járosi Andor élete ilyen hiábavaló életnek látszik.
Van valami szívet összeszorító jelkép abban, hogy még sír sem 

maradt utána. A magnitogorszki tömegsírt, melyben pihen, már 
1947-ben sem lehetett megtalálni. Nem maradt utána sírdomb, me
lyet könnyel áztathatnánk, kegyeletünk virágaival díszíthetnénk. El
ment anélkül, hogy elbúcsúzhatott volna tőlünk, s eltűnt anélkül, 
hogy elbúcsúzhattunk volna tőle.

Mi maradt utána?
Egy nagyobb teológiai tanulmány, betemetve egy teológiai szak- 

folyóirat lapjai közé, melyet sem megjelenésekor, sem azután nem 
méltattak arra a figyelemre, melyet méltán megérdemelt volna.

Azután egypár cikk. Rendszerint tiszavirág életű, napi idősze
rűségek kényszere iratta meg azokat. Érdekesek voltak, de az eltűnő 
időszerűséggel maguk is eltűntek.

Azután egy csomó kézirat. Csupa apró betű, melyen meglátszik, 
hogy a sebesen szárnyaló gondolatot nem bírta követni a kéz. Aki 
írta, tudta, hogy mi rejtőzik a rövid, vázlatszerű tőmondatok mö
gött, s el tudta olvasni azt, mi rejtélyként mered az idegen olvasó 
elé. Kincsek, melyekből nem lett közkincs.

Azután maradt egy liturgia, melyet ő állított össze komoly tanul
mányok alapján, s melyet utánozhatatlan liturgikus méltósággal, 
Isten előtti imádattal tudott a fehér kolozsvári templomban eléne
kelni. Ma már az erdélyi magyar evangélikus egyház legtöbb gyü
lekezetében ezt használják. A ma élő nemzedék még úgy beszél róla, 
mint Járosi-istentiszteleti-rendről. A következő nemzedékben azon
ban már bizonnyal az egyház liturgiájává válik, s benne személyte
lenné szürkül a szerző.

Érdemes volt-e ennyiért élni?
Ez a gondolat különösképpen fájón nehezedik reá szívünkre, ha 

arra gondolunk, hogy mi telt volna tőle. Aki egyszer vele járta vé
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gig Kolozsvár utcáit, vagy a házsongárdi temetőt, az azt a sétát so
hasem fogja elfelejteni. Beszélgetés közben eltűnt a jelen s megele
venedett a múlt. Az ódon bolthajtásos kapuk alól kilépett a közép
kori Erdély. Alakjai ott jártak a kopogós utcákon. Fejedelme ott 
emelgette az erkélyen forró fejéről a kucsmát. A házsongárdi teme
tőben pedig kikeltek sírjukból a halottak, megelevenedtek a legsab
lonosabb sírfeliratok is, s a hallgató elé odatárult a temetőben maga 
a színes élet. Milyen csodálatos kultúrtörténelem telt volna ki Já- 
rosi Andortól, ha egyszer rá lehetett volna őt bírni arra, hogy sza
kítson időt mindezeknek megírására!

Azok sem fogják soha elfelejteni a vele való találkozást, akik vo
naton, kávéházi asztalnál, vagy késő éjszakába nyúló otthoni be
szélgetéseknél hallgatták a tanítvány felnéző csodálkozásával Járosi 
Andort, a teológust. Mennyit olvasott! Milyen sokat tudott! Milyen 
átfogó és újszerű látásai voltak a nagy kérdésekről! Mit jelentett 
volna a teológiai tudomány számára, ha ezt a sok ismeretet és felül
ről való látást nem vitte volna magával a sírba!

Sok tálentummal megáldott ember volt s aprópénzre váltotta fel 
idejét és erejét. Szegények és üldözöttek prókátoraként szaladgált 
sokszor napokon át. Ölbe tett kezek munkába indításáért, fáradt lel
kek vigasztalásáért, küszködő lelkek hitrejutásában való tusako
dásért sohasem sajnálta sem magát, sem idejét. Ezért nem szabad a 
kérdést így feltenni: Mi maradt utána? Csak így: Ki maradt utána?

Szétosztogatta a tálentumait. Le nem írt könyveit másoknak 
mondta el. Alkotásokat nem létesített. Embereket formált. Keze alól 
újjászületett emberek kerültek ki, kik a tőle kapott tüzet vitték és 
viszik ma is tovább.

Van-e eredményesebb élet, mint amely újjászületett életekre tud 
munkája nyomán reámutatni?

A halálára való emlékezés fájdalmas érzései között sokan mond
juk Istennek: Hála Neked, hogy volt Járosi Andor, és sokan mond
juk Járosi Andor felé: Munkád nem volt hiábavaló az Úrban! Erő
sen állunk, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak dolgában min
denkor.

Lelkipásztor, 1949. december hó
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Útkeresés 1950 kezdetén

Az egyház útja a világban vezet. Ez azt jelenti ma hazánkban, 
hogy egyházunk útja a forradalmi szocializmustól meghatározott 
társadalomban és politikai rendszerben halad.

Egyik legnagyobb belső problémánk, hogy egyházunknak a to
vábbvezető útját vagy nem látjuk, vagy sokan sokféleképpen látjuk. 
Abból, hogy nem látjuk —, rengeteg tanácstalanság, csüggedés, pasz- 
szivitás, ájultság, keserűség és reménytelenség következik. Abból, 
hogy sokan sokféleképpen látjuk —, sok egymással való küzdelem, 
szétesettség, s egyházunknak nem szervezeti, de lelki szétszakadása 
adódik.

1. A legelső, amit látnunk éspedig együttlátnunk kellene, hogy 
vezet út. Sok bénaságnak és széthullottságnak egyszerűen az az oka, 
hogy nem ebből az alaptételből indulnak el gondolataink. Amíg van
nak, akik úgy látják, hogy az egyház áthághatatlan falba ütközött, 
amelyen egyre több kapu csukódik be, hogy végül minden ajtó be
záruljon előtte és az egyház végleg megrekedjen, s amíg sokan úgy 
látják, hogy ezen a helyzeten csak az segíthetne, ha az áthághatatlan 
fal felülről leromboltatnék —, addig be van csukva a szemünk a to
vábbvezető út meglátására. Útkeresésünknek csak ez lehet a kiin
dulópontja: az egyház nincs zsákutcában; nyílik előtte út a marxiz
mus—leninizmus alapján berendezkedő új magyar államban!

Persze, ez a kiinduló tétel: hittétel. Csak az élő hit alapján hir
dethetjük és vallhatjuk! Egyedül azért állíthatjuk, mert Isten igéje 
mondja. Akinek tekintete lesodródik az igéről és másutt keres tá
maszpontokat ehhez az alapvető látáshoz: vezet út! —, előbb-utóbb 
meginog meggyőződése, és bizonytalanná válik, sőt ha következete
sen gondolkodik, szükségképpen el kell érkeznie az ellenkező irányú 
állításhoz. Nekünk evangélikusoknak azonban különösképpen meg 
kell tanulnunk a merész hitet, hiszen Luthernél többet senki nem 
hangsúlyozta az egyedül az igébe fogódzó, egyébként a sötét vak 
semmibe ugró hitnek a teljes bizonyosságát.

Mint minden hittétel, ez is bizonyos mértékig megtapasztalássá 
válik. Az igén tájékozódó hit előbb-utóbb szert tesz tapasztalatokra.
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Nem a tapasztalatokra épít, de hálásan veszi Istentől, hogy „vak 
hitét” külső tényekkel is igazolja. Azt a hitünket, hogy vezet út az 
egyház számára a marxista államban, Isten iránt való mélységes 
hálaadás hangján mi igazán elmondhatjuk, magyar keresztyének. 
A mögöttünk levő öt év tapasztalatai ennek eléggé fel nem mérhető 
bizonyságai. S ha az egyház Urában kételkedők erre azt felelnék: 
Várjatok csak; majd meglátjátok! —, akkor jó lenne elvezetni őket 
a Szovjetunió hívő keresztyéneihez, akik három évtized kemény ta
pasztalatai után erősítenék meg a mi merész hittételünket.

2. A második, amit látnunk éspedig minden evangélikus lelkész
nek együttlátnia kellene, hogy az egyház előtt megnyíló út: új út. 
A Nagy Konstantinnal elkezdődött európai fejlődés több mint más
fél évezred alatt meglehetősen szélesre és kényelmesen járhatóra 
taposta az egyház útját az ún. keresztyén államban. Ezt a kényel
mes utat az utóbbi évszázadok nyugati szekuláris, elvilágiasodó fej
lődése már teleszórta kellemetlen kövekkel, de teljes egészében csak 
a marxista állam szakít vele. Az új út, ami elé a keresztyénség a 
marxista államban kerül, sokkal inkább hasonlít az első keresztyén 
idők útkereső ösvényeihez, mint az államegyházi fejlődés széles be
tonútjához. Az egyház helyzete sok ponton erősen hasonlítani fog 
az első két évszázad keresztyénségének a római birodalomban elfog
lalt helyzetéhez, mégis azzal a döntő és nagyon is jelentős különb
séggel, hogy a marxista állam a keresztyénséget tömeges elterjedett- 
sége miatt politikai tényezőként nézi, s ezért nem veszti szem elől, 
nem tekint el fölötte, figyelmét rendszeresen kiterjeszti reá.

Az egyház új útját tehát két körülmény határozza meg: a keresz
tyénséget az államépítésből lényegileg kikapcsoló s azt mégis szá
mon tartó, ideológiailag, politikailag és gazdaságilag céltudatos mezs
gyén haladó államrendszerbe került bele az egyház. Az út körvo
nalai máris kezdenek kibontakozni. Az „egyezmény” az új útnak 
néhány vázlatos vonását tartalmazza: az iskolákból az egyház kike
rült; anyagi tekintetben a hitből fakadó áldozatkészségre lesz utalva, 
éspedig híveinek olyan áldozatkészségére, amelyet nem a felesle
gükből, hanem a nélkülözhetetlenükből gyakorolnak. Aki nyitott te
kintettel néz körül, világosan látja, hogy még sok minden másban 
is megváltozik az előttünk álló időben az egyház megszokott útja.

Le tudunk-e magunkban számolni a „régi út” vonzásával? Tud
juk-e vállalni Istentől, hogy egyházunk továbbvezető útja egyre in
kább új, szokatlan út lesz?! A marxista állam szempontjából alig 
lényeges, hogy a mi kis evangélikus egyházunk mit szól a helyze
téhez. Az pedig igazán nem az ő gondja, hogy megkeresi-e az evan
gélium szolgálatában továbbvezető útját. De egyházunk élete és szol
gálata szempontjából döntő jelentőségű, hogy egyházunknak a szo-
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cialista társadalomban kialakuló helyzete olyan lelkészeket talál-e, 
akik szüntelenül csak a régi megszokott egyházi utat sóvárogják 
vissza, s éppen ezért meddő elégedetlenségben toporognak, vagy pe
dig olyan lelkészeket, akik mernek rálépni az egyház szolgálatának 
új útjaira!

3. S ha eddig egyet tudunk érteni e sorokkal, akkor hátra van 
még az útkeresés legnehezebb, de bizonyos mértékig már magától 
megoldódó kérdése. Milyen gyakorlati magatartást, konkrét egyházi 
és egyházpolitikai állásfoglalást kíván tőlünk esetről-esetre az egy
ház mai Istentől elénk adott új útja? Azért mondtam, hogy ez ne
héz kérdés, mert elvileg mindig könnyebb tisztán látni, mint gya
korlatilag cselekedni, annál is inkább, mert a gyakorlati cselekvés
sel szükségszerűen a bűn ezerszálú szövevényébe kerülünk bele — 
a magunk részéről is és mások részéről is. De azért mondtam, hogy 
ez a kérdés magától oldódik meg, mert aki az előző hitbeli látások 
alapján teszi fe l az egyes esetekben Isten színe előtt a konkrét kér
dést, hiszem, hogy megkapja Istentől a lelkiismereti bizonyosságot 
— jaj, de ezt nagyon komolyan vizsgálja meg! — szólásának vagy 
cselekvésének helyes mikéntje felől.

Általánosságban az egyház új útja gyakorlatilag azt kívánja, hogy 
számoljunk fel a polgári gondolkozási formához való kötöttségünk
kel. Kár lenne most elvileg'keresni, hogy a keresztyén igazság mér
legnyelve szerint melyik és mennyivel inkább felel meg a keresz
tyén alapelveknek: a polgári vagy a szocialista életforma. Az egy
házunk útja szempontjából nem az elvi mérlegelés, hanem a hely
zetünk a döntő, s a helyzettel sohasem lehet vitatkozni, azt csak 
számba venni lehet. A helyzetünk pedig nyilván mutatja a polgári 
életforma felszámolását. Alig hiszem, hogy egyházunknak szabad 
lenne lelkészeink gondolkozásában ragaszkodnia a polgári életfor
mához még akkor sem, ha ennek az életformának a felszámolásá
ban fájdalmas jelenségeket is tapasztalunk.

Az útkeresés gyakorlatilag tulajdonképpen azt jelenti, hogy meg 
nem szűnő feszültségbe kerülünk bele. Egyik oldalon ott van, amit 
az egyház élete és szolgálata kíván mint követendő utat, nem te
kintve körülményekre és adottságokra; a másik oldalon ott van, amit 
a lehetőségek nyújtanak. Az állam szempontjából teljesen érthető, 
ha álláspontját ez határozza meg: mennyiben hasznosíthatja az egy
házat? Ebben a törekvésében benne vannak a kísértések, de ugyan
akkor az Istentől nyújtott lehetőségek is az egyház számára. A kí
sértésekre vigyáznia kell, de a lehetőségeket nem dobhatja félre. Vi
szont a lehetőségekkel csak úgy élhet, hogy a kísértésekben való el
bukást szüntelenül hajmeresztően súrolja. Az egyház számára adódó 
„keskeny út” irtózatos mélységek felett vezet; az egyik oldalon a
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prostituált egyház veszélye, a másik oldalon a helyzetét és felsőbb- 
ségét vállalni nem tudó s merő negációba merevedett, visszahúzódó 
egyház tévedése. A hegygerincen csak a legaprólékosabb lelkiisme
ret óvatosságával és a hit bátor lendületével lehet járni. Hol van
nak azok a lelkipásztorok és egyházvezetők, akik tudják ennek a po
laritásnak mindkét oldalát roppant belső lelki küzdelmeikben vál
lalni ?

Nem ez a pont-e az, ahol mindegyikünknek találkoznunk kell s 
ahol egymásnak és az egyház ügyének nagy testvéri szolgálatot te
hetünk: az egyiket a lelkiismeretre, a másikat a hit merész lendü
letére figyelmeztetve?! De a belső lelki küzdelem megéri, mert egy
házunk továbbvezető útja csak az ilyen tusakodó lelkeken keresztül 
visz előre. Meggyőződésem, hogy ilyen magukban sokat tépelődő, 
tusakodó lelkiismeretek jelentik a mai Magyarország számára is a 
legtöbb keresztyén építő erőt és értéket.

Ugyanakkor persze azzal is tisztában kell lennünk, hogy egyhá
zunk továbbvezető útja nem jár áldozatok nélkül. A hegygerincről 
le lehet zuhanni két oldalon is. De az egyház útja mégis — vagy ta
lán éppen ezért — erre vezet.

Meg vagyok győződve és ezért adok hálát Istennek, hogy egyhá
zunknak 1950-ben is vezet útja a magyar népi demokráciában. Csak 
Isten adjon nekünk napról napra világosságot — és bárcsak adna 
közös világosságot! —, hogy minden nap megkereshessük a tovább
vezető utat. Csak naponként egy lépéssel előre! Alig kérhetnénk na
gyobbat egyházunk számára az újesztendő első heteiben, mint ezt a 
mindig csak egy lépésnyi világosságot és a meglátott egy lépésnyi 
útra a bűnbocsánat hitében a határozott rálépés engedelmességét!

Lelkipásztor, 1950. januári szám

Missziói egyházzá keli válnunk!

Két tételbe foglalom az elmondandókat:
1. A zavartalan népegyházi helyzetünk is missziói egyházat kö

vetelt volna! A sokféleképpen értelmezhető „népegyház” fogalmát 
most egyszerűen abban a szokásos és talán pontatlan értelemben ve
szem, hogy jelenti a „keresztyénségnek” és a népnek komplikáció
mentes azonosulását. A gyermek „beleszületett” a szervezett egy
házba, s vitték keresztelni — legtöbbször nem szülei élő hitéből és 
semmiképpen sem rendkívüli lépésként, hanem a népszokás, társa-
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dalmi közfelfogás vállalásából. A gyermekeknek és az embereknek 
„keresztyénsége” ugyanolyan természetességgel hozzátartozott az 
élethez, mint a himlőoltás vagy az iskolázás, vagy még jobban: mint 
mondjuk a ruházkodás. Nem volt probléma, hogy valakit megke
reszteljenek, hitoktatásban részesítsenek,! egyháztagnak tekintsenek. 
Sőt az állam pl. az egyházi adó végrehajtásánál vagy az egyházi tör
vényszékek ítéleteinek foganatosításánál olyan hivatalos szerepet 
vállalt, amely az egyszerűbb lelkek számára is nyilvánvalóvá te
hette az állampolgári mivoltuk és a keresztyénség szoros kapcsola
tát. Valaki élete végéig nyugodtan lehetett „keresztyén” anélkül, 
hogy ez az életében bármilyen kellemetlenséget jelentett volna. Sőt 
tömegek lehettek „keresztyének” — s az volt a természetes, hogy 
„keresztyének” legyenek — anélkül, hogy az „összeférhetetlenség” 
gondolata felvetődött volna. Szinte magától ment itt minden: hoz
ták a gyermeket keresztelni; az iskolában bevonták a hittanórára s 
óramulasztással sújthatták, ha nem ment istentiszteletre; az embe
rek tetszésük szerint jártak vagy nem jártak a templomba. Megkí
vánták az egyház szertartásos ünnepi díszletét életük nagy percei
ben: házasságkötéskor, halálesetkor.

Nos, ez a zavartalan, az állam részéről problémamentes és az em
berek köztudatában is magától értetődő, kényelmes népegyházi hely
zet éppen a maga problémamentességével, túlságosan természetes 
magától értetődő voltával kiáltott volna missziói egyház után. Mert 
nincs égetőbb, felelősségre hívóbb, sürgetőbb missziói helyzet a nép
egyházi helyzetnél! Ha egy gyermek „beleszületik” a népegyházba 
— ez a tény nem kényelmes tudomásulvételt, hanem roppant fele
lősségű missziót jelent: a megkeresztelt gyermeket, Krisztus tulaj
donát meghódítani Krisztusnak. Amikor a népegyház ezt nem teszi 
a missziói felelősség nyugtalanító sürgősségével, akkor alig különb 
az eljárása, mint azé a pogánymisszióé, amely állítólag megtette, 
hogy pogány törzsek gyermekeit ellopta megkeresztelni, s azután 
visszaengedte őket pogány környezetükbe. Ha a nép tömegei magá
tól értetődően „keresztyének” , ez a tény is missziót követel: a meg
keresztelt, javarészt csak „névleg keresztyén” tömegek térítését — 
nem a keresztségükkel nem törődve, hanem éppen a keresztségük 
alapján!

Sajnos, népegyházi helyzetünket meglehetősen kényelmesen fog
tuk fel. Tisztelet adassák az áldott kivételeknek, az a lelkésztípus, 
amely az elmúlt évtizedek átlagának számít, nem volt missziónáló 
lelkésztípus. Nem annyira emberek hitbeli megnyerésére igyekezett, 
hanem a gyülekezeti és egyházi gépezet fennakadás nélküli forgatá
sára. Hogy ezenközben, az ige- és a szentségszolgálatban a Szent
lélek misszionált embereket, ez hitbeli és tapasztalati, hálára indító
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tény, de nem változtat egyházunk „beállítottságán” , az említett lel
kipásztor típus szándékán. A gyülekezeti munka elképzelhető volt 
anélkül is, hogy embereket meg kellett volna nyerni Jézus Krisztus
nak. A gyülekezeti élet szépen folyhatott, és a valóságban is meg 
lelkészi jelentésekben is a komoly buzgóság képét mutathatta anél
kül, hogy szükség lett volna Jézus Krisztusban igazán hívő gyüle
kezeti tagokra — bár Istennek hála, voltak ilyenek. Egyébként azon
ban mindenütt voltak vallásos, derék, becsületes emberek a gyüle
kezetekben, s ez elég volt, hogy fennmaradjon a népegyház. A lel
késznek nem kellett hódító, misszionáló tevékenységet kifejtenie. 
Megtartotta a hittanórákat, konfirmációi oktatást, istentiszteleteket, 
elvégezte a kazuáliákat [keresztelés, esketés, temetés]; ezeken az 
alkalmakon építette is a gyülekezetei az igével, de legtöbbször nem 
hódított, nem misszionált, embereket élő hitre el nem segített. Is
métlem, voltak kivételes lelkipásztorok és az átlagnál is tett Isten 
Szentlelke kivételeket, de a lelkészi szolgálat betájoltsága nem a 
missziói sarkpont volt. Pedig semmivel sem lett volna kevesebb 
okunk, hogy a népegyházban missziói egyházzá váljunk.

2. A mai helyzetünk meg egyenesen döntő kérdésünkké teszi: le
szünk-e missziói egyház? Népegyházi helyzetünket a szocialista for
radalom — s azon keresztül hiszem, hogy az Isten keze — valószí
nűleg felszámolja. Isten nem utolsósorban ítéletként számolja fel, 
mert nem éltünk eléggé a népegyház adta lehetőségekkel. Külön
ben is az egyháznak egyetlen formáját sem lehet abszolúttá tenni: 
azt mindig a történelem Ura szabja meg. Istennek a népegyházi for
mával is megvolt a célja, s azzal is meglesz, ha a népegyházi for
mát időlegesen vagy véglegesen elveszi. Mi ezt nem sürgethetjük, 
de engedelmesen elfogadjuk. Máris látjuk, hogy a keresztyénségnek 
és az állampolgárságnak régi, magától értetődő azonosítása megszű
nik. S ha azelőtt nem volt probléma, most majd probléma lesz ke
resztyénnek lenni. Már nem fogják hozni a szülők olyan magától 
értetődő természetességgel a keresztelőkúthoz az újszülötteket. 
Máris nem olyan magától értetődő a hittanórákra járás, s ez egyre 
kevésbé lesz magától értetődő. A tömegek nyárspolgári keresztyén- 
sége a próba rostáján kimozdíttatik kárhozatos nyugalmából és ké
nyelméből. Amelyik lelkész még mindig arra számít, hogy különö
sebb fáradság nélkül is megmarad a gyülekezete, azt Isten talán nem 
is olyan sok idő múlva durván felrázza vakságából. A régi lelkipász
tor-típust az idők el fogják söpörni, s amelyik lelkésztestvér az Is
tennek őt is ébresztő igéjéből még mindig nem akarja meghallani, 
majd kénytelen lesz megtanulni kenyérgondjából, hogy csak a misz- 
sziói egyházé és a misszionáló lelkészé a jövő. Abban a percben, 
amikor megtörött a népnek és a keresztyénségnek hivatalosan jó-
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váhagyott azonosítása, elérkezett egyetlen életlehetőségként a misz- 
sziói egyház ideje. Márpedig, hogy ez nálunk bekövetkezett — és 
pedig bekövetkezését az egyház csak az Isten akarataként veheti — 
annak hivatalos, világos és lerögzített okmánya a magyar népköz- 
társaság alkotmánya.

Az egyház mai útja — itt kapcsolódunk az előző cikkünk gondo
latához — csak a misszió útja lehet; ebben az egyszerű értelemben: 
meghódítani az embereket Jézus Krisztusnak. S ha valakinek ez a 
kifejezés túl pietistán hangzanék — bár akik engem ismernek, nem 
igen vehetik így —, annak figyelmét hadd hívjam fel 2Kor 10,5-re. 
De nincs is itt másról szó, mint a reánk is érvényes missziói pa
rancsról: Tegyetek tanítványokká.. . Máté 28, 18—20 és Márk 16, 
15—16 értelmében! E két ige alapján érzem jogosultnak a „misz- 
sziói” szó használatát. A keresztségtől a misszió elválaszthatatlan. 
A missziót a keresztség nem teszi feleslegessé. Sőt a mi területün
kön, a gyermekkeresztség területén, a misszió csonka lenne, ha a 
keresztelés után nem folytatódnék.

Az új, mai lelkésztípusnak több lesz a fizikai mozgása. A holland 
Hoeckendijk-nek, a néhány éve nálunk járt indonéziai misszioná
riusnak volt egy találó mondása: „A teológus ül, a pap áll, a misz- 
szionárius megy.” A teológus dolgozószobájának könyvtára vagy író
asztala előtt foglalkozik; a pap ünnepi méltósággal és komolyság
gal végzi a liturgiát az oltár előtt. Kell mind a kettő. De szükség 
ges, hogy a pap misszionáriusként el is induljon a gyülekezetében.

Az új lelkésztípusnak több lesz a misszionáló készsége. Ez első
sorban nem karizmakérdés, hanem az élő hitnek a kérdése. Első
sorban nem a tehetségen fordul meg, hanem a Jézus Krisztushoz 
való személyes viszonyon. A misszióra kell szolgálatunkat beállítani. 
Ez pedig azt jelenti, hogy ma a gyülekezeti élet egyes alkalmainak 
missziói jelleget kell ölteniük: igehirdetésnek, hittanórának, család- 
látogatásnak. Vége van már annak az időnek, amikor az időjárás
ról és Riska elléséről való beszélgetésben kimerülhetett a „lelkipász
tori látogatás” . Híveink mindennapi életének köre is beletartozik a 
lelkipásztor érdeklődésébe és beszélgetésébe, de itt nem állhat meg. 
Annak a lelkésznek van igaza, aki családlátogatásokkor mindig hóna 
alatt viszi Bibliáját, s amikor leül a konyhaasztal mellé, mindjárt 
ráhelyezi azt. Két-három mondat következik, s máris az adott be
szélgetési helyzetben szólal meg az evangélium üzenete a nyitott 
Bibliából, vagy anélkül. — Ugyanígy lehetne sorra venni a többi al
kalmakat is. A hittanóra: misszionáló óra, gyermekbibliaköri jelleg
gel. Hovatovább másképp elképzelhetetlen lesz (ez nem jelenti azt, 
hogy a katechetikai, tanítási jelleget egészen felszámolhatnánk). Az 
istentisztelet: evangélizáció. Nemcsak „hirdetni az igét” (ó, ha azt



hirdetnénk igazában, magától nyerne igehirdetésünk evangélizáló 
jelleget), hanem tusakodni azért, hogy az igehirdetés nyomán tör
ténjék is valami a szívekben a Szentlélek által: nincs más út.

És az új lelkésztípusnak több lesz a rugalmassága. Megszoktuk a 
kényelmesen kitaposott utakat, s meglepődünk, ha azokon akadá
lyokba ütközünk. Az egyház új útja úttörőmunkát kíván tőlünk. 
Ott keresni meg az utat, ahol vezet a bozóton át. Ez kép nélkül azt 
jelenti: találékonyságot a munkamódszerekben! Nem szabad mere
ven ragaszkodni a gyülekezeti, egyházi élet megszokott alkalmai
hoz, ahol ez nem lehetséges. Általános betegség: ha valamilyen mun
kánk akadályba ütközik, síránkozunk és magunkban szinte átkot 
mondunk, ahelyett, hogy mennénk tovább, előre az evangéliummal, 
ahol lehet, ahogyan lehet, más, új úton. Az istentiszteletek időpont
jainak elhelyezésénél és a vallástanítás alkalmainak megkeresésé
nél máris vizsgáznia kellett sok lelkésznek, hogy a passzív halálvá- 
rás, sötét morgolódás lelke, vagy pedig a misszionárius leleményes, 
friss, előrehaladó és bizakodó lelkülete tölti-e meg. A misszionárius 
lelkipásztor nem esik kétségbe, ha a tradicionális vonalon nem me
het tovább a szolgálata, hanem keresi a mának megfelelő új utakat.

A missziói egyházzá válás Isten Leikétől adott folyamatához tar
toznak az evangélizációk és konferenciák. Ellenzőjük papok között 
csak az lehet, aki nem látja tisztán az egyház itthoni missziói fel
adatát. * * *

Én hiszem, hogy ebben az útban, a missziói útban, egyetért min
den komolyan gondolkozó, életét és szolgálatát az igére feltevő ma
gyar evangélikus lelkész —, tartozzék bár teológiáját és a mai hely
zet megítélését illetően a legkülönbözőbb csoportba. Közös útkere
sésünknek legyen ez egységes látása.

Lelkipásztor, 1950. februári szám

Az egyházi földek

Lapunknak ezen az oldalán közöljük az egyházunk vezetősége és 
a magyar állam között létrejött megállapodást az egyházi földek 
felajánlása tárgyában. Ez a megállapodás egyházunk életében anyagi 
tekintetben fontos határkő: meg kell állanunk mellette, visszate
kintenünk és előrenéznünk.
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A mi egyházunknak nem voltak hatalmas földbirtokai, mint a ró
mai katolikus egyháznak. Ezért 1945-ben a nagybirtokok felosztása 
nem érintette érzékenyen egyházunkat, inkább csak a nagybirtokos 
egyháztagok egyházi adójának és adományainak kiesését érezték 
meg néhol a gyülekezeti költségvetések. Annál jelentősebben érinti 
most a földkérdéssel kapcsolatosan kialakuló helyzet az egyházköz
ségeket. Hiszen azt lehet mondani, hogy alig volt olyan kicsi vagy 
nagyobb, gyülekezetünk, amely ne rendelkezett volna 5—10—20 hold 
földdel. Egyházi intézményeinknek is voltak birtokában kisebb 
földtulajdonok. A jelenleg evangélikus egyházi kézen levő földek 
nagyobb része bérletben, kisebb része a lelkészek saját kezelésében 
hasznosíttatott. A bérleti összeg, illetőleg a saját művelés jövedelme 
adta egyházi hasznukat. A régebbi időben ez az egyes gyülekeze
teknek jelentős évi bevételi összeget hozott.

Aki csak kicsit is ismerős a mai birtokviszonyokkal, tudja, hogy 
ezek a bevételi összegek máris — anélkül, hogy a földeknek az egy
házi tulajdonjogát bármilyen rendezés érintette volna — jelentős 
mértékben csökkentek, az egyre kisebbedő bérleti összegek és a szo
cialista földbirtok-politikával természetszerűleg velejáró adóterhek 
következtében. Nem kétségtelen, hogy a termelőszövetkezetek és az 
állami birtokok szaporodásával az egyházi kézen levő földeknek 
tényleges haszna egyre jelentéktelenebbé válik, sőt könnyen bekö
vetkezhet, hogy a földekkel kapcsolatos kiadások a bevételek fölé 
emelkednek, vagyis ráfizetést hoznak.

Ebben a földbirtok-politikai helyzetben kötötte meg egyházunk a 
kormánnyal a megállapodást. A megállapodás nem teszi kötelezővé, 
csak lehetővé, hogy az egyes egyházközségek, intézmények földjei
ket (három éven belül — mégpedig akkor, amikor az állam ezt az 
illető határban szükségesnek látja) megvételre felajánlják az állam
nak, a megállapodásban megállapított áron és módon. Bár az egyes 
földtulajdonos egyházi testületeknek majd csak akkor kell földjeik 
felajánlása tekintetében határozniok, amikor erre az egyházegye
temtől felhívást kapnak —, a kérdéssel gondolatban és megbeszélé
seken már most jó foglalkozniuk az egyház anyagi dolgaiért fele
lősséget érző híveknek, gondnokoknak, presbitereknek. A töpren
géshez, a férfiaknak istentisztelet után a templom előtt kialakuló 
beszélgetéseihez, presbitériumok tanácskozásaihoz két gondolatot 
szeretnénk adni megfontolásul:

1. A múlt megbecsülése nem kerülhet az egyház jelenlegi érdeke 
elé. A majd előkerülő felajánlás kérdését, az igent vagy a nemet, 
nem döntheti el a földeknek drága múltja.

Az egyházi földeknek drága múltja két szálból fonódik össze. Az 
egyik az az áldozat, amely megteremtette azokat. Talán ismerjük is
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a nevét annak a régen porladó özvegyasszonynak, aki kegyes ado
mányként néhány hold földjét egyházának juttatta végrendeleté
ben. Az is lehet, hogy a gyülekezet előrement nemzedékeinek ma 
már névtelenségbe olvadt erőfeszítéséből maradt az utódokra a kis 
birtok. Az elődök hithűségének és áldozatkészségének emlékezete 
soha nem tűnhet el az élő egyházból. — A földek múltjának másik 
drága szála az a szolgálat, amelyet hosszú évtizedeken vagy évszá
zadon át végeztek a gyülekezet életének anyagi biztosításával. Van
nak kis gyülekezetek, amelyeknél a papi föld tette lehetővé, hogy 
saját lelkipásztoruk legyen nemzedékeken át, aki a híveket bölcső- 
től a koporsóig kísérte Isten igéjével. Másutt árvák között végzett 
vagy más szeretetszolgálatot tett lehetővé a föld. A barázdák oda
kint a havas határban azokról a magvetésekről és kalászérésekről 
beszélnek, amelyek az egyház lelki munkamezején mentek végbe a 
fekete rögök néma, hangtalan anyagi ajándékából. Ezért tekint Is
ten iránt való hálával minden barázdájára az egyház.

Amikor azonban a gyülekezet mindezt Isten előtt való és soha el 
nem fogyó emlékezéssel, hálával meggondolja, mégis ha úgy látja, 
hogy a földekből a gyülekezet munkájának anyagi hordozásában 
nem lenne segítség Várható, sőt talán inkább tehertétel, akkor meg 
tud tőlük válni nyugodt lélekkel. A föld, a drága fekete rög is csák 
azért adatott az egyháznak, hogy az evangélium hirdetését szolgálja; 
s ha ez a szerepe ezekben az időkben lejárna, akkor ez azt jelentené, 
hogy Isten most lejártnak tekinti a földek egyházi szolgálatát.

2. De akárhogyan is határozzanak majd az egyes egyházközségek 
s más egyházi földtulajdonos testületek földjeik felajánlása tekinte
tében, arra mindenképpen gondolniuk kell: Az egyház fenntartásá
ban a földekre mint komoly anyagi jövedelemforrásra ezentúl nem 
lehet számítani. Céltalan keserűségek és hitetlen aggodalmaskodá
sok helyett tudomásul kell vennünk: Isten mai egyházának itt ha
zánkban nem lehet másból élnie, csak hitből. — Azelőtt sok lelkész 
gondolhatta: ha nem is lesz fizetésem, a gyülekezeti földből meg
élek. Hovatovább csak arra gondolhat: egyedül híveim hitéből él
hetek meg. És jól van ez így. A hívek áldozatkészsége ugyan embe
rileg ma igen bizonytalan kenyérnek látszik. De éppen ebben a bi
zonytalanságban lehet igazivá ajkunkon naponként a Miatyánk sok
szor ellaposodott kérése: A mi mindennapi kenyerünket add meg 
nekünk ma. — Egyháztagok, akik eddig elintézhették gyülekezetük
nek anyagi szükségletét kis áldozattal, mert a többit megtermetté a 
gyülekezet földje, most elgondolkozhatnak azon: annyija lesz a gyü
lekezetemnek, amennyit mi kisemberek saját nélkülözhetetlen pén
zünkből adunk. Annyi munka fog folyni az egyházunkban, ameny- 
nyi futja áldozatomból. És ez is jól van így! Mert hol van megírva
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a Bibliában, hogy az egyháznak ígérete lenne Istentől: földből, tő
kéből fog élni és nem a hitnek anyagi erőforrásából?! Nincs ok Is
ten előtt semmi panaszra és kétségbeesésre: az egyház anyagilag 
egyes egyháztagjainak hitére támaszkodhat csupán; de ez azt is je
lenti, hogy egyedül Istenre támaszkodhat. Miért lenne nekünk rossz, 
hogy egyedül Istenre támaszkodhatunk? Hát nem ez az igazi? Ahol 
élő hit van, személyes hit a Megváltóban, ott nem kell félteni a föl
dek jövedelmétől eleső gyülekezetét. Ahol azonban nincs lelki éb
redés a gyülekezetben, ott már bajok lesznek. De nem azért, mert 
a földek jövedelme kiesik, hanem tulajdonképpen azért, mert nincs 
élő gyülekezet.

Egyházunk földjei a múlt áldozatkészségéből támadták. Egyhá
zunk mai szolgálata azonban csak a ma élők áldozatkészségéből él
het. Ez a mának leckéje az Istentől. A földkérdésnek ez a nagy ta
nulsága most egyházunk számára. Az igazi élő hit — ahogyan a 
múltban megtalálta az egyházi földek létesítésében — most is meg
találja az áldozatkészségnek és a szolgálatnak mai lehető útját.

Templomkapu előtt beszélgető férfiak, tanácskozó presbiterek, 
töprengő híveink hajtsák csak nagyon mélyre a fejüket, s gondola
taiknak, eszmecseréjüknek végén egyetlen imádsághoz érkezzenek: 
Jövel Szentlélek Úristen, adj nekünk, gyülekezetünknek ébredést, 
élő hitet! S azután lássanak hozzá, hogy a jelen áldozatkészségéből 
— mégpedig nem a feleslegből, ami alig van, hanem a nélkülözhe
tetlenből — előteremtsék a gyülekezet életéhez és munkájához szük
séges azt az összeget, amelyet Isten a néma rögből, a múlt áldozat- 
készségéből, ma már nem ad meg.

Új Harangszó, 1950. február 5.

Romokon épülő egyház

Április 4-e, amelyet a megünneplésének előkészítésére kiküldött 
kormánybizottság legnagyobb nemzeti ünneppé nyilvánított, jelké
pes nap. 1945. április 4-én vonult el a háború förgetege az ország 
nyugati széléről. Az ország többi vidéke számára „április 4-e" már 
előbb eljött. A Dunától keletre eső országrészeken 1944 őszén és te
lén, a fővárosban 1945 első két hónapjában, majd márciusban Du
nántúl java részén haladt tova a háború véres vihara. Április 4-e 
az egész ország számára az a nap, amelyen „a háború országunk te
rületén véget ért és népünk megkezdhette a romok eltakarításának,
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az új életépítésnek nagy munkáját” — mint egyházunk püspökei
nek nyilatkozata mondja.

Az első április 4-e óta öt esztendő telt el. Öt esztendő a történe
lem évezredes lépteivel mérve igen parányi, de egy nemzedék éle
tében nagy idő, különösen akkor, ha olyan hatalmas arányú, mély
reható és döntő változást hoz az államnak és a nép minden egyes 
tagjának életében, mint az április 4-i jelképes nap fordulata.

Az öt esztendőnek politikai, társadalmi és gazdasági méltatása 
nem tartozik egyházi lap feladata körébe. De nem mehetünk el a 
történelmi dátum mellett anélkül, hogy meg ne emlékeznénk róla 
egyházi szempontból. S ha keressük, hogy mit jelentett április 4-e 
és az azóta eltelt öt esztendő a magyar evangélikus keresztyénség 
életében, akkor hálaadó megállapításként és útjelző programként 
ezt kell ezen idő fölé írnunk: Romokon épülő egyház. Az 1945. áp
rilis 4-ével nyíló új korszak a romokon épülő egyház ideje, még
pedig kettős értelemben.

Még jól emlékezünk arra a napra, amikor először bújtunk elő a 
pincékből, vagy tértünk haza a szőlőhegyekről: a kihalt utcákra, a 
heverő tetemekre és törmelékekre, megsérült házakra, szétszórt 
üvegcserepekre. A romok között lehet, hogy ott volt megsemmisült 
bútorunk, szétlőtt házunk, vagy elhullott tehenünk. Ha azonban túl
néztünk saját kis életünk háborús veszteségein, megakadt szemünk 
a templom belőtt oldalán, szétzilált cserepein, vagy hallottunk a 
szomszéd falu evangélikus paplakának sérüléséről. Országos vi
szonylatban azonban nem volt képünk az egyházi épületek kárairól. 
Ezért tanulságos az a számszerű összeállítás, amely a legutóbbi na
pokban készült el, s e hasábokon kerül először egyházunk széles 
rétegei elé. (Sajnos, a négy egyházkerület közül a bányai egyház- 
kerület adatai még hiányoznak, de a másik három egyházkerület 
adatai magukban is szemléletes képet nyújtanak.)

1

Háborús kár:
Dunáninneni egyházkerület 
Dunántúli egyházkerület 
Tiszai egyházkerület

1 005 172 Ft
2 190 396 Ft 

723 774 Ft
3 819 342 FtÖsszesen:

Újjáépítés:
Dunáninneni egyházkerület 
Dunántúli egyházkerület 
Tiszai egyházkerület

623 874 Ft
2 062 630 Ft 

452 144 Ft
3 138 648 FtÖsszesen:
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Ezek a számok mutatják, hogy a közel négymillió forintos hábo
rús kárból, amelyben még nincs benne a bányai egyházkerület 
adata, javarészt a legtöbbet újjáépítettük, bár az újjáépítés három
millió forinton felüli összegében szerepelnek azok a javítások is, 
amelyeket nem a háború, hanem az idő vasfoga tett szükségessé.

A több mint hárommillió forintos újjáépítés anyagi forrásai fi- 
gyelemreméltóan oszlanak meg. Az újjáépítés 23,5%-át külföldi 
egyházi segélyek, 18,2%-át hazai államsegély, 58,3%-át pedig belső 
egyházi gyűjtés fedezte.

Űj intézmények létesítése 
1945—1950

Dunáninneni egyházkerület 
Dunántúli egyházkerület 
Tiszai egyházkerület 

Összesen:

193 534 Ft 
967 990 Ft 
202 046 Ft 

1 363 570 Ft
Ezeknek az új építéseknek forrásai százalékosan így oszlanak meg: 

19,3% külföldi segély, 21% államsegély, 59,7% belső egyházi gyűj
tés eredménye.

Ha tehát összesítjük egyházunk öt esztendei építéseit: a háborús 
károk helyrehozását és az új létesítményeket, akkor négy és fél mil
lió forint az az összeg, amelyet ezen idő alatt egyházunkban épí
tésre fordítottunk — ismét nem számítva a bányai egyházkerület 
ismeretlen adatait. Ennek az összegnek 21,2%-át külföldi segélyből, 
20,8%-át államsegélyből, 58%-át a hívek áldozatkészségéből kaptuk 
Istentől. (A belső egyházi gyűjtés arányszáma legjobb a dunántúli 
kerületben: 65,1%, utána következik a dunáninneni kerület 49,9%- 
kal, majd a tiszai 42,2%-kal.) Végeredményben a külföldi egyházak 
966 146 Ft, a magyar állam 892 378 Ft, egyházunk hívei pedig 
2 643 694 Ft összeggel járultak hozzá öt esztendő építő munkájához.

Ez a megoszlás mutatja, hogy a magyar állam szép összeggel já
rult hozzá a háborús kárt szenvedett templomok, paplakok, gyüle
kezeti épületek újjáépítéséhez és új épületekhez. Megmozdult a vi
lág protestáns keresztyénsége is és közel egymillió forintot adott. 
De a legnagyobb összeget, több mint két és fél millió forintot, gyü
lekezeteink tagjai adták össze áldozatkész hitből. Köszönjük az ál
lamnak a támogatást. Megható a „szentek közösségének” a segítése 
széles e világról. És legyen áldott az Isten, aki egyházunk belső ál
dozatkészségét nyitotta leghatalmasabb forrásául az újjáépítésnek.

Isten megszégyenített bennünket. 1945-ben a sok rom és építési 
feladat láttán nagy volt közöttünk a csüggedtség és kevés a re
ménység, az újrakezdés friss lendülete. De az ötödik esztendő vé
gére Isten megmutatta az egyházi újjáépítés nagy eredményeiben
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az ő erejét, legfőképpen egyházunk belső életerejének megmozdítá- 
sával. Isten iránt való hálaadással állhatunk meg az újjáépült egy
házi romok előtt.

2
Április 4-e azonban nemcsak a külső romok újjáépítése kezdeté

nek jelképes napja. 1945. április 4-vel tulajdonképpen — s ezt ak
kor, azokban a napokban az emberek jobban átérezték és megér
tették, mint utána egy, másfél évvel. — hazánkban rombadőlt a régi 
világ. A régi Magyarország rombadőlése azonban nem úgy követ
kezett be„ mint a földrengés, amely egyik óráról, a másikra mindent 
elsöpör, hanem lassan, úgyhogy még az ötödik esztendővel sem ér
tünk minden „régi” felszámolásának végére. Az a hatalmas arányú 
politikai, gazdasági és társadalmi változás, amely hazánk életében 
ebben az öt esztendőben végbement és továbbra is folyamatban 
van, hol itt, hol ott mozgatta meg a „régi világ” alatt a talajt. Pél
dául először a nagybirtokos és nagytőkés osztály omlott össze, ké
sőbb rendült meg a föld az úgynevezett „kulákság” lábai alatt. 
A régi Magyarország nem egyetlen napnak véres forradalmában 
semmisült meg, hanem permanens (folyamatos) forradalomban om
lanak le a régi falak, hogy épüljön az új, „az úri Magyarország” 
helyett a „szocialista Magyarország” — amint halljuk.

Nos természetes, hogy ebben a hatalmas forradalmi átalakulás
ban egyházunk régi épülete alatt is megmozdult a talaj. Hiszen egy
házunk külső épülete a régi világ építési stílusában épült. Magán 
hordozta a régi társadalmi és gazdasági rendszer, állampolitikai 
helyzet vonásait. Az elmúlt öt esztendőben az egyház régi épületé
nek hol az egyik, hol a másik része került bele a történelmi omlás 
sodrába. A romok közé kerültek az egyházi iskolák, a kötelező val
lástanítás, a föld mint az egyház egyik anyagi alapja. Személyek is 
kerültek a romok közé, akiket az épülő új világ maga alá temetett. 
Egyházunkban azelőtt jelentős szerepet vitt a középosztály, sőt a 
felsőbb osztály, is. A régi világ összeomlása ezeket a rétegeket leso
dorta a mélybe, s ez a zuhanás egyházunk világi emberei közül is 
többeket magával söpört. A romok közé került az a kényelmes és 
látszatkeresztyénség, amely kockázatmentes volt. De nem folytatom 
a felsorolást, hiszen mindenki ismeri azokat a változásokat, amelyek 
az egyház régi helyzetében 1945. április 4-vel megkezdődőleg bekö
vetkeztek.

De — bármennyire is kevesen akarják ezt meglátni egyházunk
ban — a régi egyházi élet romjain épül az új. Ez az új egyházi élet 
akkor kezdett épülni, amikor az egyes gyülekezetekben a háború
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viharának tovazúgása után először mentek a hívek a templomba. 
A félelem, aggódás és boldog öröm ellentétes érzései viharzottak 
lelkűkben, hiszen sokan azt hitték közülük, hogy a régi világ rom
jai között a templom is elsüllyed. Amikor először szólalt meg a régi 
templomban az ének és elhangzott a nagy fordulat után az első ige
hirdetés, akkor volt a mi nemzedékünknek az a csodálatos egyház
történelmi pillanata, hogy a régi világ egyházának romjain felemel
tük az első téglát és a maiteres kanalat, s hozzákezdtünk egyhá
zunk építéséhez új korszakban, megváltozott, helyzetben.

S azóta épül az egyház új épülete.' Ez az új épület csak az egyház 
egyetlen, örök és változatlan fundamentumára, Jézus Krisztus evan
géliumára épülhet, de nyilvánvaló, hogy új környezetbe, más vi
lágba épül bele, s éppen ezért más lesz a formája, mint a réginek 
volt. Az egyház új, mai épületének formája egyszerűbb lesz, barokk 
díszek nélkül, s kisebb is lesz, mint a régi. De tálán inkább hason
lítani fog az apostoli idők egyházához. Amikor egy hívő munkást 
választanak meg gyülekezeti felügyelővé, amikor a gyermekbiblia- 
köri munka harapótűzként terjed, amikor az evangélizációk és kon
ferenciák nyomán szaporodnak a Bibliával a kezükben élő, hívő és 
bizonyságtevő keresztyének —, akkor a régi világ romjain épül az 
új egyház. Az új helyzetben való egyházépítéshez vált szükségessé 
az egyezmény megkötése az állammal. A romokon való építés szép 
feladatai közé tartozik az önkéntes áldozatkészség erősítése a hí
vekben és a tized gyakorlása, hiszen a kötelező és behajtható egy
házi adó is a romok alá került. E cikk terjedelme nem engedi, hogy 
folytassam a példákat.

Az egyházunk új falainak építése közben ismételten kell megta
pasztalnunk azokat a nehézségeket, amelyekkel Nehemiás küzdött 
Jeruzsálem kőfalának újjáépítésénél (Nehemiás 4. és 6. rész). A leg
nagyobb gátló körülmény az egyházunkon belüli hitetlenség. Ez a 
hitetlenség vagy abban nyilatkozik meg, hogy a romokat siratja, és 
csüggedt, tétlen. Vagy abban nyilatkozik meg, hogy görcsösen ra
gaszkodik a régihez, s vállát nekifeszítve próbálja fenntartani az 
omlást, a már széthullott kövekből a régit akarja építeni. — De hi
tetlenség lenne az is, ha az egyház új építésében az evangéliumtól 
idegén szempontok érvényesülnének.

Az öt esztendővel ezelőtt elkezdődött korszak folytatódik tovább 
hazánk életében. Ez azt jelenti, hogy mindaz, amit erről az öt esz
tendőről mondottunk, érvényes ma is. Adja az Isten, hogy legyen 
egyházunkban minél több olyan lelkész, világi vezető és gyülekezeti 
tag, aki a napjainkban végbemenő folyamatos proletárforradalom
ban Isten igéjén tájékozódva, a romokon felülről kapott Krisztus
hittel és reménységgel építi újjá az egyházat. Nem a régit a romok-
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ból, hanem az újat a romokon. A szocialista világban épülő új for
máját annak az egy anyaszentegyháznak, amelyről az Ágostai Hit
vallás azt tanítja, hogy „örökké megmarad” .

Új Harang szó, 1950. április 2.

Mai egyházi kérdések

Részletek Schulek Tibor esperesi székfoglalójából

A föld csendesen élői

Egyik zsoltárunkban van egy héber kifejezés, amely jelenlegi és 
azelőttvaló magyar fordításban teljességgel elsikkad, pedig rendkí
vül szemléletes annak a lelki magatartásnak kifejezésére, amely az 
evangélikus keresztyén embert a világban kell, hogy jellemezze: 
r i g ö é e r e c .  Németül Luther fordításában: die Stillen im Lande, 
magyarul: a föld csendesen élői, vagy: akik e földön békességre 
igyekeznek.

Ez a mi helyes keresztyén magatartásunk e kavargó világban, 
amely jelenleg egy robbanásos, sűrített, lendületében megszázszoro- 
zódott forradalmi folyamatban él.

Legyünk ebben a jelenvaló világban rigöim, azaz csendesen élők, 
békességre igyekezők. Nem azért, mintha félnénk vagy bizonytala
nok lennénk Isten hatalma felől, hanem mivel tudjuk, hogy a bé
kességre igyekezők Isten fiainak mondatnak, az igazságért háború
ságot szenvedőké a mennyeknek országa, és a Krisztus ereje erőt
lenség által végeztetik el.

Vak elfogultság lenne meg nem látnunk Istennek társadalom- és 
történelemmegítélő és -formáló kezét mindabban, ami körülöttünk 
és velünk történik.

És ha jelenleg úgy látszik is, hogy az Isten-engedte életformáló 
tényezők nem vallják magukat Isten eszközeinek, minket kötelez 
az Ige a rigöé erec magatartására, tehát a csendes életre, békesség 
igyekezetére, minden méltóságon levőkért való imádkozásra, esede- 
zésre és hálaadásra.

Bízom benne, hogy fejér—komáromi egyházmegyénk minden lel
késze és gyülekezete ebben a csendes, lojális szellemben látja ke-

74



resztyén magatartását e világ méltóságaival, a mi vonatkozásunk
ban tehát a magyar népi demokrácia hatóságaival szemben.

Van miért hálát adnunk
Idézem a Timóteushoz írott első levél felszólítását: tartassanak 

könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások . . . ,  hogy csendes 
és nyugodt életet éljünk (2,1—2).

Ki kell ebből emelnem a hálaadást, mert emberi gyarlóságunk
nál fogva mindig hajlandóbbak vagyunk a sérelmek, mint a meg
köszönni valók nyilvántartására. Pedig Isten nyilvánvalóan hála
adásra szólít fel bennünket igéje által.

Mindannyiunknak világosan meg kell látnunk, hogy a keresztyén 
egyházak közössége felekezeti különbség nélkül felsorolhatatlanul 
sokat köszönhet a népi demokráciának, és annak a bölcs mérséklet
nek, türelemnek, amely legfelsőbb vezető köreit mindeddig eltöl- 
tötte, s tulajdon céljainak elérésére alkalmazott módszereiben elke
rülte mindazt, amit más forradalmak, pl. a nagy francia forrada
lom sem tudtak vagy akartak elkerülni vérontásban és javak pusz
tításában.

Ha jól meggondoljuk, hogy mi minden történhetett volna, ami el
maradt, és mi minden történt, újjáépítés, iparosítás, alsó néposztá
lyaink felemelése stb. terén, amire háború pusztította országunkat 
évtizedek alatt sem tartottuk volna képesnek —, úgy nyilvánvalóvá 
kell válnia mindannyiunk számára, hogy van miért hálát adnunk. 
Annak is, akit az új rend átmenetileg kedvezőtlenebb körülmények 
közé ejtett.

Üj helyzet — új jeladatok
Hogy az állam és az egyház kapcsolatai az állam kezdeményezé

séből mindjobban lazulnak, az az egyháznak is sok előnyt, energia
felszabadulást jelent elsődleges feladatának: Isten egyszülött Fia 
váltságműve, az evangélium hirdetésére a bűn rabságában lévő em
ber számára.

De egészen új feladatok is adódtak az új helyzettel. Üj arcú és új 
életkörülmények közé került emberrel van dolgunk. A múlttól lé
nyegesen elütő szellemi hatások alatt áll, a változó munkahelyekhez 
igazodva eléggé nomádéletűvé vált. Krisztus és az Egyház melletti 
döntése és kiállása egészen más következményekkel jár, mint a 
múltban.

Az új anyagi körülmények is új feladatokat jelentenek. Amíg a 
szomszédos népi demokráciákban, Csehszlovákiában és Romániában 
az Egyház az államosítottságban találta meg helyét az új rendben,
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addig nálunk az állammal kötött konkordátumok a teljes anyagi 
önállósulás vonalát mutatják.

Ez a körülmény híveink fokozott anyagi tehervállalásra való ne
velését teszi szükségessé. Nem hinném, hogy híveink pásztoraikat 
éhen hagynák veszni, amíg nekik betévő falatjuk van, azonban az 
egyház nemcsak gyülekezetek összessége, hanem olyan szerve
zet, amelynek tanuló teológusai, tanító professzorai, kiérdemült 
nyugdíjas pásztorai, lelkészözvegyei és árvái vannak. Rá kell azért 
nevelnünk gyülekezeteinket arra, hogy ne csak a papi kert keríté
séig gondolkodjanak, hanem a lelkészképző intézetben, gyámintézet
ben, nyugdíjintézetben, közalapban, egyházmegyében és -kerület
ben az egyháznak valóban nélkülözhetetlen életszerveit lássák, ame
lyekért felelősséget kell érezniük és hathatós anyagi áldozatokat 
vállalniuk. Meg kell sürgősen az eddiginél sokkal komolyabban ta
nulnunk az egymás terhe hordozásának krisztusi törvényét.

A gyülekezetek testvéri közössége
Ebben a tényben fontos, különleges feladatot látok: Ki kell ráz

nunk gyülekezeteinket elzárkózó magukbanvalóságuk álmából és 
egy szerves, egymást ismerő és egymásért élő, eleven közösséggé 
formálnunk.

Azt a fraternitást, azaz testvérközösséget, amely a lelkészeket 
olyan áldott és serkentő módon egybekapcsolja, sürgősen ki kell ter
jeszteni a gyülekezetekre is. Az egymástól nem túl távol eső gyü
lekezeteknek élénk kapcsolatba kell egymással kerülniük. Presbiteri 
napokat, gyülekezeti találkozókat kell mindenfelé rendeznünk. Egy- 
egy napra be kell gyűjtenünk a szórványokat anyagyülekezetünk 
testvéri közösségébe, máskor meg egybe kell hívni a szomszédos 
gyülekezeteket a testvériség ápolására, egymás hitén való épülésre, 
hogy növekedjék közöttünk a Krisztus szeretete. Lelkészeink ven
dégszolgálatát is fontos eszköznek tartom a közösség ápolására, 
egymás feladatainak megismerésére, egymás terhe hordozására. így 
különösen a nehéz helyeken szolgálóknak kell mind gyakrabban se
gítségükre sietnünk.

Új Harangszó, 1950. május 21.
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A lelkésznevelés szolgálatában

Ajánlom a teológusok gyülekezetének

Többek unszolására közzéteszem az Evangélikus Lelkészképző Intézet 
lelki és anyagi vezetői szolgálatába való lépésemkor, beiktatásom alkal
mával mondott beköszöntő előadásomat. A  dolog természeténél fogva 
sok benne a személyes vonatkozás. De a személyes vallomás sem akart 
és akar más lenni, minit alázatos tárgyi szolgálat a lelkésznevelés ügyé
nek. Ha ezek a sorok valamelyest is nyitogatják a reánk bízott jövendő 
lelkésznemzedék szívót és szemét, s ha a szolgáló lelkésztestvéreikben 
csak kicsit is ébresztgetik a felelősséget a nyomunkba készülő fiatalok 
iránt, akkor nem sajnálom, hogy néhány oldalt igénybe vettem lapunk
ban a „magam ügyének” , amely — egyre jobban érzem — nem a ma
gam ügye, hanem mindannyiunké.

Jövendő lelkészek lelkésze: legtömörebben ez a szolgálatom. 
Jövendő lelkészek l e l k é s z e

Mások lelkésze majd csak az lehet, akinek magának is volt lelki- 
pásztora. A fiatal lélek különösen is szomjazik arra, hogy tudjon 
maga mellett kezet, amelyből biztatás, tanács, szeretet, vezetés árad. 
Életem legáldottabb lelkipásztora diákkorom lelkésze volt, s nem 
véletlen, hogy éppen tőle kaptam a legdöntőbb indításokat a lelkészi 
szolgálat irányában is.

A fiatalok igazi lelkipásztorlásában mindig vegyül az idősebb ba
rát meleg közvetlenségéből. Csak akkor lesz az ifjú számára a lel
késze lelkipásztor, ha úgy tud reá tekinteni, mint idősebb barátjára. 
A barátság a fiatalkor egyik legnagyobb élménye, és az ifjúság lel
kipásztorának kapnia kell felülről Jézus Leikéből, aki így nevezte 
tanítványait: „Ti az én barátaim vagytok” (János 15, 14). Kérem az 
Istentől, hogy a mostantól kezdve reám bízott fiatalok úgy lehes
senek tanítványaim, hogy közben barátjuk lehessek.

A teológusok lelkipásztorának feladatát Pál apostolnak két képe 
állítja elém. Az egyiket a Galáciabeliekhez írott levél 4. részének 
19. verse mutatja: „Gyermekeim, akikért ismét szülési fájdalmakat 
hordozok, míg testet ölt bennetek Krisztus.” Pál, minden idők egy
házának legnagyobb teológusa, sokszor merész a gondolataiban. Lel
kipásztori fáradozásának célja megsokszorozódott és megszemélye- 
sedett karácsony. Jézus Krisztusnak testet kell öltenie minden egyes 
keresztyénben.

Van ennek a titokzatos csodának egy befelé és egy kifelé irá-
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nyuló értelme. A befelé irányuló értelme a Jézus Krisztussal való 
személyes közösség. „Élek pedig többé nem én, hanem él bennem 
a Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában 
való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem” 
(Gal 2, 20). Jézus akkor születik meg — használom Pál teológiailag 
merész képét — valakinek a szívében, ha hisz a Megfeszítettben, s 
a bűnbocsánat és a megváltás hitében éli életét. — Jézus Krisztus 
bennünk való testet öltésének kifelé forduló jelentősége, ha a világ 
számára láthatatlan, megfoghatatlan Jézus Krisztusból megcsillan 
valami a nyomorult bűnös emberen. Az ő szeretetéből, az ő meg
bocsátásából, az ő alázatából, az ő tűréséből visszatükröződik raj
tunk egy halvány sugár. A világ számára látható módon egyedül az 
ilyen keresztyének lehetnek Krisztus kiábrázolói.

Ennek a legszemélyesebb karácsonynak a megvalósulásáért azon
ban el kell szenvednie a lelkipásztornak a szülési fájdalom minden 
kínját. Jézus Krisztus kritikus fiatalok életében csak akkor ölthet 
testet, ha a lelkipásztoruk nem fél a vajúdási fájdalmak vállalásá
tól: a visszautasításnak, a meg nem értésnek, a közönynek, a félre
értésnek és az érettük való lelki küzdelemnek, könnyes imádságos 
tusakodásnak, aggódó keresésnek a vállalásától.

Mégpedig nemcsak egyszer kell elszenvedni Isten gyermekeiért a 
szülés fájdalmát. Ezen a ponton megtörik a mindennapi élet köré
ből vett kép. Egy gyermekért csak egyszer kínlódik az édesanya. 
De Isten gyermekeiért újra meg újra vállalni kell a vajúdási fáj
dalmakat, mert Jézus Krisztusnak újra meg újra testet kell öltenie 
bennük, közösségre lépni velük. Nincs befejezettség Isten gyerme
keinek születésében. „Gyermekeim, akikért ismét el kell szenved
nem a szülési fájdalmakat, míglen testet ölt bennetek Krisztus.” Ez 
a „míglen” csak az utolsó napon ér a célhoz: „Szeretteim, most Is
ten gyermekei vagyunk és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé 
leszünk. De tudjuk, hogyha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk 
őhozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van” (1 Ján 3, 2).

Az eljövendő lelkésznemzedéknek arra van szüksége, hogy Jézus 
Krisztus személyes valósággá váljék az életükben. Ennek a világ
nak és az egyháznak meg arra van szüksége, hogy lelkészükben va
lamit megláthassanak a Láthatatlanból. Az én szolgálatomnak pedig 
arra van szüksége, hogy kedvvesztés nélkül vállaljam a reámbízot- 
takért egyenként a lelkipásztori küzdelmet és fájdalmat. Nem adat- 
hatik szentebb feladat nekem, a lelkipásztoruknak, mint ha a Szent
lélek teremtő munkájának eszközeként vállalhatom újra meg újra 
a szülés alázatos, fájdalmas, de drága hivatását. És nem adathatik 
nagyobb jutalmam, mint ha úgy tekinthetek rájuk, mint az apostol 
a galáciabeliekre: „Gyermekeim!”
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Pál apostolnak másik titokzatos valóságképe, amelyben a teológu
sok lelkipásztorának feladatát látom most magam előtt, az első ko- 
rintusi levél 12. fejezetében található. „Amiképpen a test egy és sok 
tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind 
egy test, azonképpen a Krisztus is. Mert hiszen egy Lélek által mi 
mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg. [...] Ha ezt mondaná 
a láb: mivelhogy nem kéz vagyok, nem vagyok a testből való; 
avagy nem a testből való-e azért? Ha az egész test szem, hol a hal
lás? Ha az egész hallás, hol a szaglás? Most pedig az Isten elhe
lyezte a tagokat a testben egyenként mindeniket, amint akarta. Ha 
pedig az egész test egy tag volna, hol volna a test? Így azonban sok 
tag van ugyan, de egy test. Nem mondhatja pedig a szem a kéz
nek: Nincs rád szükségem; vagy viszont a fej a lábaknak: Nem kel
letek nékem. Sőt sokkal inkább, amelyek a test legerőtelenebb tag
jainak látszanak, azok igen szükségesek. [...] Ti pedig a Krisztus 
teste vagytok és tagjai rész szerint.”

Az anyaszentegyház, minden egyes gyülekezet, a teológusok gyü
lekezete is: Krisztus teste. Krisztus ölt testet az egyes keresztyén
ben, de ugyanakkor az ő teste a keresztyének mindegyik közössége. 
Pál apostol előző merész képe lelkipásztori szolgálatomnak az 
egyéni, személyes feladatát jelölte meg. Ez a másik, nem kevésbé 
merész ige a teológusok között végzendő lelkipásztori szolgálatom 
közösségi feladatát adja elém. A teológusközösség sokszínű társa
ság. Kicsiben színképe magyarországi evangélikus egyházunk egé
szének. Ez a sokféleség és változatosság az ifjúság között — ha bib
likus szemlélettel nézem — nem baj, sőt áldás. Noha Jézus Krisztus 
magát mindenkinek egészen adja, Krisztusból mindegyikünké csak 
egy rész lehet. Krisztus testet ölt minden egyes hívőben, mégis 
Krisztus teste sohasem egy magános keresztyén vagy egyes keresz
tyének, hanem mindig az egész egyház, az egész gyülekezet. A sok
színűség a keresztyén közösségben onnan ered, hogy a Szentlélek 
életműködésében más és más funkciót szán mindegyikünknek. Az 
egyik a láb, a másik a szem, a harmadik a kéz. A baj ott kezdődik, 
ha Krisztus testének — tehát ebben az esetben a teológusok közös
ségének — egyes részei önállósítani, függetleníteni akarnák magu
kat a többi résztől, és a kizárólagosság igényével lépnének fel. 
A teológusközösség különböző színei egymás számára nagy áldássá 
válhatnak, mert a másik léte mindegyiket a maga egyoldalúságára, 
önmagában való elégtelenségére figyelmezteti, s megláttatja vele, 
hogy mindegyikünk vagy mindegyikünk csoportja csak egy rész az 
egészből. És nem a rész, hanem az egész a Krisztus teste. Nem olyan 
evangélikus lelkészeknek kell kikerülniük a lelkészképző intézetünk
ből, akik mind egyformák, hanem olyanoknak, akik mind egyen-
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ként Krisztus tagjai, s boldogan tudnak együttműködni, együtt- 
érezni, egymástól kölcsönösen tanulni, egymás hiányait pótolni az 
anyaszentegyház teljes, gazdag életének kibontakozására. Akkor lesz 
egészséges Krisztus testének életműködése a teológusközösségben, 
ha mindenkinek nyitva lesz a tekintete az első korintusi levél 12. 
fejezetének titka előtt. A teológusok lelkipásztorának közösségi fel
adatában sincsen teremtő szolgálata, mert a Szentlélek teremti meg 
a közösség gazdag változatosságát, és vezetőjüknek csupán annyi a 
munkája, hogy segítse a közösség gazdag, harmonikus és egymást 
kiegészítő életének kialakulását. Úgy akarom a teológus ifjúság egy
ségét szolgálni, hogy nem akarom elmosni a különbözőségeket, nem 
akarom egyiket sem privilegizálni, hanem csendesen segíteni, hogy 
a különbözőségek harmonikusan szolgálják a közösség egészének 
életét, egymás töredékes, látásának tisztulását, és egy olyan lelkész
nemzedék felnövését, amely sokféleségében egységes. Ugyanakkor 
állandóan vigyázni kell arra, hogy ami a különbözőségekben nem a 
Szentlélektől, hanem emberi bűntől vagy az evangélium meghami
sításából való, azt Isten helyreigazító és gyógyító keze a testben 
egészségessé tehesse. .. .

Jövendő l e l k é s z e k  lelkésze
Jézus Krisztus éljen a személyekben és a közösségben: ezt az ál

talános lelkipásztori feladatot, amelyet a Szentlélek munkál, nem 
lehet függetleníteni attól, a körülménytől, hogy ezek a személyek 
lelkésznek készülnek. Nem lehet elválasztani a személyt a hivatásra 
való készüléstől a legszemélyesebb hitbeli kérdésben sem. De a pász
tori szolgálatomra bízottaknak a lelkészi hivatásra készülése még 
külön feladatokat is jelent.

Sokszor kérdeztem magamban és barátaim előtt is az Istentől, 
hogy miért kellett az egyházi élet és lelkészi szolgálat annyiféle 
ágába belekóstolnom, miért nem dőlhettem bele egészen és teljesen 
egyetlen szolgálati területen a munkába, oda összpontosítva minden 
erőmet és időmet, az ott végzendő szolgálatba hullatva bele futó 
éveimet. De a reám váró mostani feladat előtt hálás vagyok az Is
tennek, hogy egyházunk munkaterületének oly sok útját bejáratta 
velem.

Voltam szórványmunkában, amikor tapostam a pedált, küszköd
tem a hóviharral és boldogan örültem a kicsi számoknak, a három
nak meg a hatnak hittanóráimon vagy istentiszteleteimen. Gyer
mekkoromtól kezdve ismerem a városi gyülekezet életét. Az utolsó 
két esztendőben meg kicsiny, szegény, elhagyatott falusi gyüleke
zet lelkipásztora is lehettem; sokszor ülhettem alacsony falusi kony
hákban, közelről kísérhettem figyelemmel a falu emberének életét, s
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a kérges tenyerű parasztemberek, megszikkadt asszonyok és élet
erős fiatalok lelkében figyelhettem az evangélium kudarcait és győ
zelmeit. Lelkészi szolgálatom első éveiben már belekényszeríttettem 
Istentől az evangélizáció munkájába. Konferenciai szolgálatok során 
csodálhattam, hogy ma is van a Szentlélek munkájának sok nyil
vánvaló jele, nemcsak fellobbanó szalmaláng, hanem maradandó 
életváltozás, igazi bűnbánat és kegyelembe fogódzó bizodalmas hit. 
Nem tudom elfelejteni annak az időszaknak üde tapasztalatait, ami
kor középiskolai hitoktatást végeztem fiúk és leányok között. Meg
ízleltem a főiskolások között végzendő missziói szolgálatot, és sokat 
nyerhettem a népfőiskolai munkából. Hálás vagyok Istennek, hogy 
ott állhattam a magyar evangélikus vasárnapi iskolai munka mel
lett megújhodásának első éveiben. Tízesztendős egyházi szerkesztői 
sajtószolgálatom, különösen az utolsó években a Lelkipásztor és az 
Új Harangszó szerkesztése közben Isten nagy, nyitott ablakot adott 
elém, amelyen át sokfelé nézhettem közelben és távolban az anya- 
szentegyház drága földjét, lüktető életét. Belekapcsolódhattam a lel
készek továbbképzésének munkájába konferenciákon, és szolgálhat
tam lelkészevangélizációkon. Feladatokat végezhettem az egyház 
közigazgatási munkájában. Évtizedes lelkészi szolgálatom alatt újra 
meg újra, teológusnak is kellett lennem, megint nem egyetlen szak

 terület mélyére ásva, hanem az egyház által feladott mindennapi 
kérdésekre keresve a feleletet, a legkülönbözőbb teológiai tudomá
nyok területein. Végére hagytam diakonissza-anyaházi szolgálato
mat, amelytől a legnehezebb szívvel váltam el, s csak az Isten nyil
vánvaló akaratának engedelmeskedve jöttem ide. Tele van a szívem 
hálával Isten iránt, hogy a diakóniát, amely lelkészi karunknak ja
varészt ismeretlen terület, közelről megismerhettem, s szolgálhat
tam a leghűségesebb gyülekezet, az én győri diakonisszáim között. 
Mélyen megláthattam, hogy nem lehet igazi egyház diakónia nélkül, 
és közben testvéreimül kaphattam az Úrnak fehérfőkötős szolgáló- 
leányait.

Amint szolgálati naplómat a napokban csendben végiglapozva gon
dolatban végigjártam sokféle utamat, egy-egy bejegyzésnél meg
akadt a tekintetem. Abban a percben — mintha a múlt mozgófény- 
kép-színházat játszana velem — megelevenedtek régi szolgálati em
lékek: látom az Őrség szélén a farkasfai szegényes konyhát, amint 
lelkipásztori látogatáson beszélgettem a mosogató édesanyával. A 
szügyi iskolatermet Nógrádban, amint falusi vasárnapi iskolai ve
zetők figyelik bibliaismertető előadásomat. A győri diakonissza- 
anyaház kedves kápolnáját, amikor mély esti csendben veszem 
együtt az úrvacsorát diakonisszatestvéreimmel. Látom a stúdió hang
tompító falakkal körülvett termét, amikor a rádió mikrofonja előtt
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igét hirdetni próbáltam. A börcsi sáros utat, amikor sötétben gya
logoltam háziáhitat tartására. A robogó gyorsvonatot, amint cik
kek vázlatát igyekeztem papírra vetni. A gyenesi fát, amint alatta a 
vezetőkkel kerestük a másnapi bibliaköri fonalat. És egyszerre meg- 
éreztem sokfelé vivő egyházi vándorutam nagy értelmét mostani 
feladatom számára: a jövendő lelkésznemzedék nem lehet szűk ho
rizontú! Lehetnek közöttük sokan, akik egész életüket valamelyik 
kis bogárhátú falu gyülekezetében élik majd, de onnan is látniok 
kell az egyház egész látóhatárát, együtt kell lélegezniük az egész 
egyházzal. Ha valamit megadna nékem az Isten abból, hogy a sok
szor szűk papi horizont helyett messzelátó ifjú lelkészeket tudnék 
nevelni, alázattal úgy venném, mint Isten eddigi vezetésének lassan 
érlelt gyümölcsét.

Tizenegy esztendős lelkészi szolgálatomnak van egy másik nagy 
tanulsága is, amelyet szeretnék átadni az új nemzedéknek. Isten 
olyan úton vezetett, ahol kikerülhetetlenül két áramlat sodrába ke
rültem.

Az egyik áramlat az a teológiai megújhodás, amely az utóbbi két 
évtizedben erjedésnek indult idehaza is egyházunkban. Ez a meg
újulás átjárta a világ protestáns teológiáját, s messziről sok hatás 
érkezett, mire nálunk megkezdődött régi itthoni nyomokon. Kris
tályosodási pontja a Keresztyén Igazság lett, amelynek szellemi kö
zéppontja éppen Sopronban volt, s amelynek munkásai javarészt 
tanítómestereim voltak, majd barátságukkal megtiszteltek. Ez az a 
teológiai megújhodás, amely hitvallásos anélkül, hogy ósdi és me
rev lenne; életközei anélkül, hogy elveszítené szellemi súlyát; bátran 
felhasználja a bibliakritikát és mer kritikus lenni a hitvallási ira
tokkal szemben is, anélkül, hogy liberális lenne; a lelki megújho
dást szolgálja, anélkül, hogy szubjektivizmusba veszne. Egész lelké
szi szolgálatomra nézve döntő módon láttam meg, hogy az ige teoló
giája nélkül nem lehet egyetlen gyakorlati lelkipásztori kérdésben 
sem tájékozódni, és nem lehet egyetlen lelkészi funkciót sem jól el
végezni.

A másik áramlat a magyarországi evangélikus egyház ébredése 
volt. Fiatal diákkoromban Tahi vadregényes fennsíkján láttam a 
Lélek izzását, s lassanként egyre többet találkozhattam vele egy
házunk földjén. Ma is ott állhatok az egyház medrében hömpölygő, 
kezdődő lelki ébredés áldott hullámverésében csendes, szürke em
berként. S miközben a Szentlélek szele fúj a magyar ugaron, miköz
ben dőlnek a rendek Isten lelki aratásában az evangélikus földön —, 
nem tudok szabadulni attól a látástól, hogy igazi lelkipásztor nem 
lehet senki e sodráson kívül, csak belül.

És e két áramlat sodrába egyszerre állított bele az Isten. Azért
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is tette bizonyára, hogy most az én fiatal teológus barátaimnak meg 
tudjam mondani világosan és határozottan: teológusok legyetek és 
maradjatok holtotokig a szó teljes értelmében, mert máskülönben 
nem lehettek jó papok. Bizonyára azért is tette velem az Isten, hogy 
melléjük tudjak állani és biztatni őket a teológiai munkára, amely
nél szebb, gazdagabb munkát nem tudok elképzelni. És bizonyára 
azért állított bele Isten a kettős sodrásba, hogy meg tudjam nekik 
mondani: ne féljetek az ébredéstől! Olyan az, mint hullám, amely 
lelkészi szolgálatotok kis csónakját hátára kaphatja, és viheti lendü
lettel előre, mert a mélyén a Szentlélek munkája zúg. Bizonyára 
azért tette velem az Isten, hogy most le tudjak velük ülni együttes 
imádságra, a Biblia mellé, és hívni az igének és az imádságnak test
véri alkalmaira mindenkit, aki papnak készül.
J ö v e n d ő  lelkészek lelkésze

Van szolgálatom tömör foglalatának még harmadik hangsúlyos 
szava is: jövendő lelkészek lelkésze. Hogy milyen lesz a jövő, az a 
holnap gondja. A jövő kutatását Isten nem engedi meg, a jövő 
gondja helyett a ma feladatát állítja elénk. A jövendő jó papjai ti, 
teológus ifjúság, akkor lesztek, ha mertek a mának papjai lenni. 
Ezzel a mondattal szeretném széttörni a lelkészi hivatásra készülés 
minden elefántcsonttornyát. Teológus valóban ne politizáljon, de ne 
féljen belenézni a politikai élet arcába. Irtózatos arányú forradal
mat lát szemünk kibontakozni, amelyben régiek zuhannak, új szü
letik. Társadalmi, gazdasági és kulturális téren óriási változás fo
lyamatában élünk, amely senkinek az életét nem hagyja érintetle
nül. A papokét sem, de még kevésbé a híveinkét. Az éles kanyartól, 
amelyet történelmünk ebben a néhány évben évszázadok egyenes 
irányú útja után gázpedálba taposott sebességgel vett, ettől a me
rész fordulótól szédülünk, de ez nem számít: nekünk ebben a for
dulatban is, sokszor zúgó fejjel és elálló lélegzettel is, meg kell ta
lálnunk az örök evangélium mai hangját. Ezt próbáltam keresni a 
legutóbbi években, amikor írásban vagy szóban erről szólnom ada
tott, vállalva a félreértést és a meg nem értést mind a két oldalról. 
„E világban, de nem e világból” feszültsége alatt gyötrődik minden
kor az egyház, s aki ezt a gyötrő feszültséget fel akarja oldani bár
melyik fél tétel elhagyásával, az egyház igazi megbízatását tagadja 
meg. Nem nevelhetek bekötött szemű teológusokat, a történelem ál
tal elsöpört múlt figuráit, akik nem látják meg, hogy ez a világ, 
amelyben ők a szolgálatukra készülnek, egészen más, mint aminek 
díszleteit még mindig sokan maguk köré képzelik. Ha volnának 
teológusok, akik homokba dugnák fejüket, szeretném kirántani őket 
onnan, és rámutatni előttük, hogy nekik szolgálatukban számolniok
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kell egy új világban felnövő gyülekezettel. Számolniok kell olyan té
nyekkel, mint amiknek hű tükre volt tegnap este az a mozzanat, 
amikor az általános.iskola első osztályát járó kisleányom először jött 
velem Sopronban az utcákon, és a még romokban levő házakra rá
mutatva azt mondotta: ugye, ezek is felépülnek az ötéves terv ke
retében?!

Ebben a világban, a forradalmi szocializmusnak átalakító folya
matában kell megtalálnia az egyháznak és a lelkésznek az Istentől 
mutatott helyét. S miközben ezt őszinte komolysággal keresi, s nem 
fél vállalni azt a névleg keresztyének tömeghangulatával szemben 
sem —, világosan érzi, hogy idegen ettől a világtól, de ez az ide- 
gensége nem politikai beállítottság idegensége, hanem az örökkéva
lónak idegensége a jelenvalótól, a mennyeinek a földitől. E világ
ban, de nem e világból!

Magam is gyötrődő keresője vagyok annak az útnak, amelyet Jé
zusnak ez az így összefoglalható szava mutat a ma számára, de hi
szem, hogy az egyház útjának keskeny hegygerincén botorkálok. 
Szeretném, ha együtt keresnénk a fiatal teológusokkal a mai világ
ban az egyháznak és a lelkésznek azt az útját, amelyen az Isten ma 
vezetni akar, hogy lehessünk kovász, só, világosság a körülöttünk 
élő világban.

A jövendőnek előrevetítődő útján — legalábbis amennyire az Is
ten sejtetni engedi — olyan lelkészi életsors várakozik, amelyben 
több lesz a lemondás, a bizonytalanság, a kereszt, de éppen ezért 
több kell, hogy legyen bennünk a szeretet, a tűrés, a megbocsátás, 
az élet példájának beszéde és a hitnek Isten Lelkétől hajtott átütő, 
győzedelmes ereje.

Az anyagi szolgálat
Jövendő lelkészek lelkésze: erről a feladatomról önvallomást tet

tem. De tudom, hogy szolgálatomnak ez csak az egyik része. A má
sik része, a lelkésznevelés anyagi szolgálata, számomra nem másod
rendű, mert a keresztyénség sohasem eshet hamis spiritualizmusba. 
Szeretném megkeresni egyházunk anyagi erőforrásait, a hitből fa
kadó áldozatkészség soha meg nem romló, maradandó, mert mindig 
friss tőkéit, amelyeket mozgósítani lehet a lelkésznevelés támoga
tására, sőt fenntartására. Lelkésznevelésünk ebben a percben az Is
ten tenyeréről él, s ez a legbiztosabb kenyér. De ennek a tenyérnek 
egyházunk híveinél és közületeinél még elrejtett morzsáit meg kell 
keresni, mert a lelkészképző intézet jelenlegi helyzetében hiányoz
nak az anyagi feltételek, hogy erős, egészséges, fizikailag is helyt
állni tudó lelkésznemzedéket neveljünk.
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Elődök
Amikor most elindulok szolgálatomra, hálával emlékezem előde

imre.16 Dr. Deák János fáradhatatlan volt a Teológus Otthon meg
teremtésében. Hűséges buzgósága, egészen a lelkésznevelés ügyének 
való élése példamutató. Budaker Oszkár a legnehezebb időben ve
zette az intézetet. Mély lelkipásztori egyénisége egyformán bizalmat 
váltott ki minden teológusból, és igehirdetői hatása máris jelent
kezik az új nemzedéknél. Sümeghy József igazgatóhelyettes a leg
utóbbi négy hónapon át az összekötő híd alázatos, de nélkülözhetet
len szerepét végezte hűséggel. Miközben új barázdát kezdek, sze
retnék sokat tanulni a régi szántásokból.
A lelkésznevelés az egész egyház ügye

Nehéz feladataim előtt megerősít az a tudat, hogy a lelkésznevelés 
ügye nem az én ügyem, hanem egész magyar evangélikus egyhá
zunké. Az egyetemes felügyelő, püspökeink és espereseink, fel
ügyelőink és lelkészi karunk osztoznak velem a felelősségben, min
denekelőtt pedig a Hittudományi Kar tanárai, akikkel összekapcsol 
a közös feladat és az egy Lélek, közülük legtöbbel még külön is a 
tanítványi hála. Isten sorakoztasson fel minél többeket egyházunk
ban, vezetőket és gyülekezeti tagokat, a lelkésznevelés imádságos és 
áldozatkész hordozására.

Adjon nékem az Űr olyan megszentelt, szolgáló és világító papi 
életet, amelynek láttán kritikus, vergődő, irányt kereső teológusok 
szívében megmozdul a vágy az Űr igazi szolgálata után: ezzel az 
egyik lelkésztársamtól kapott imádsággal a lelkésznevelés szent szol
gálatát Isten nevében megkezdem.

Lelkipásztor, 1950. júniusi szám

Kik jöjjenek a Teológiára?

Azok jöjjenek, akik tudják, mire vállalkoznak. A lelkészi pálya so
hasem rejtette magában nagy anyagi és érvényesülési lehetőségek 
ígéretét. Azt szokták mondani a régi világban, hogy aki papnak 
megy, éhen ugyan nem hal, de nem is gazdagodik meg. A körülöt
tünk épülő mai világban pedig még józanabbul kell látnunk a lel
készi pályát. Ez az új világ elsősorban a kézzelfogható dolgoknak
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munkásait keresi, szellemi téren pedig a szocializmus világnézetének 
hasznos érvényesítőit állítja előtérbe. A lelkésznek mind a mai napig 
kijáró megbecsülés mellett is világosan kell látnia saját szerepének 
és jelentőségének szürkülését az új társadalomban. Van ennek azon
ban örvendetes oldala, amiért hálásak lehetünk az Istennek: mi lel
készek kényszerülünk, hogy megelégedjünk azzal a szereppel és az
zal a sorssal, amit Jézus szánt tanítványainak. Milyen jó, hogy Is
ten elveszi a papi pályának hamis vonzását, kényelmes biztonságát, 
e világi tekintélyét, közéleti szereplését. Aki ma lelkésznek készül, 
nem ábrándozhat azon, hogy fehér ámbituson csendesen pipázgatva 
tarokkdélutánok töltik ki életének derekát, nem számíthat kormány
főtanácsosi címre és törvényhatósági tagságra, hanem csak arra gon
dolhat: Jézus küldötteinek egyszerű sorsa lesz az enyém, nem több! 
Azok jöjjenek a Teológiára, akik minden ellenérzés nélkül vállal
ják ezt a helyüket a körülöttünk kialakuló világban, alázatosan és 
csendesen. De a papi pálya szürkeségében, szegénységében, bizony
talanságában van éppen valami szent nagyszerűség, ami a lemon
dásnak, az áldozatkészségnek, egyetlen célra odaszánt életnek belső 
szépsége: valami olyan láthatatlan, elismerést nem arató hősiesség, 
amire egy fiatal lélek boldogan ráteheti az életét.

De nehogy valaki hamis pátoszból, emberi lelkesedésből jöjjön. 
Azok jöjjenek, akik hiszik, hogy nem maguktól jönnek. Mert ez a 
döntő kérdés: ki akarja, hogy én pap legyek? Szüleim annak szán
tak gyermekkoromtól? Tiszteletreméltó szándék, de nem lehet el
határozó szempont. Máshová nem tudok jutni? Az utak elreteszelé- 
sével is vezethet Isten a Teológia felé, de nehogy valaki a tovább
tanulási lehetőségtől elesettek mentsvárának tartsa a Teológiát. A 
döntő csak az lehet: úgy látom, hogy Isten a lelkészi pályán jelölte 
ki az én helyemet. Ehhez a látáshoz elsegíthet Bibliámon és imád
ságaimon keresztül, vagy lelkipásztorom, de bárki más szavain át 
is az élő Isten. Az életemet körülvevő tényeket is felhasználhatja 
Isten, hogy kialakuljon ez a látásom. Akik e látásban bizonytalanok, 
kérdezzék meg az Istentől melléjük állított keresztyén testvéreket: 
szívesen leszek én is levélben segítségükre az út keresésében. De 
akiben ez a látás csak halványan is felgyulladt, járjon a végére az 
Isten segítségével. S ha a látás igaznak bizonyul és a különböző aka
dályok elhárulnak, akkor nem kell tovább „tanácskozni testtel és 
vérrel” , mert „a testnek és a vérnek tanácsa” — azaz ebben az eset
ben egyszerűen: a kilátások emberi latolgatása, emberi felfogásból 
fakadó vélemények mérlegelése — értelmét veszti ott, ahol maga
sabbról adatik a tanács.

Új Harangszó, 1950. július 2.
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Ittzés Mihály

Vannak „nagyok” és vannak „középszerű emberek” a lelkészek 
között is. Ittzés Mihály nem tartozott az élenjáró kiemelkedők közé. 
Nem volt megragadó igehirdető, és szerény, kedves egyénisége csen
desen húzódott meg a lelkészi karban. Korán megszakadt lelkészi 
pályája nem jelezte a karrier rohamosan száguldó ívét.

1904. november 10-én született Somogyszilben. Iskoláit Kaposvá
ron, a teológiát Sopronban végezte. 1927 őszén szentelték lelkésszé. 
Ettől kezdve Győrött segédlelkész, majd tíz éven át vallástanító lel
kész, 1939-től püspöki másodlelkész, 1948 márciustól kezdve pedig 
az újonnan létesült győr-nádorvárosi körzet első lelkésze 1950. jú
nius 7-én — kétnapos váratlan súlyos szenvedés után — bekövetke
zett haláláig.

Ezen az életúton alakja nem magasodott ki az egyházban, de ép
pen ebben a tényben van életének mérhetetlenül lenyűgöző, meg
alázó titka mindnyájunk számára. Mert a szolgálatára való visszate
kintés arról beszél nekünk, hogy Isten országában nagyon viszony
lagos az emberi érték: az elsők utolsók és az utolsók elsők lesznek. 
Vannak papi óriások, akiknek szavát megrendülten hallgatja tömött 
templomok népe, kitűnnek jeles tehetség dolgában, nyilvánvalóan 
súlyos, értékes egyéniségek —, de mi marad a nyomukban. . .  ? Jel- 
zik-e nyomukat emberek, és hányán, akiket Istenhez vezettek? És 
most megjelenik  egy igénytelen fellépésű lelkész, aki nagyon köze
pes eredménnyel végezte a teológiát és soha nem lett nagy igehir
dető, de szolgálata csodálatos nyomát életek jelzik. Fiatal diákok és 
iparostanoncok életében ő, a kicsiny, lesz döntően az Isten embere, 
akinek nyomán megváltozik a z  életük, mert megismerik Jézus Krisz
tust. Tanítványai közül sorra indulnak komoly értékek a teológiára. 
Fiatal gyülekezetében szeretetvendégségen meglett férfiak gyermeki 
örömmel végeznek rendezői szolgálatot és tizennégy éves „srácok” 
ünnepélyes komolysággal, szent fontossággal függönyhúzogatást. Te
metésén pedig mintha megmozdult volna szolgálatának k ét évtizede 
s meg akart volna jelenni mindenki,, akinek az életéb e  áldást hozott 
az Istentől —, úgy szorongtak egymás mellett a tömegben százak 
és százak, lelkésszé érett tanítványai, gyermekkocsit toló fiatal édes
anyák, iskolás leánykák, férfivá nőtt iparos fiai, s abban a percben 
a sugárzó emlékezések hatalmas fényes felhője úszott a koporsó felé, 
amelytől a szürke papi élet olyan ragyogóvá vált, hogy elsápadnak 
mellette nagy csillagok.

Ekkor jöttem rá újra, hogy a szolgálat nagyságának egyetlen útja a 
hűség, a szeretet és a gyermekded hit. A középszerű igehirdető Isten
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országának munkájában naggyá nőtt, azaz talán inkább így mond
hatom: nagyot, igen nagyot végzett, mert egészen odaadta életét az 
Istennek, s megmaradt végig kicsinek, vergődőnek. Prédikációi előtt 
búcsúzó szava mindig ez volt a feleségéhez: „Imádkozz értem, olyan 
nyomorult vagyok.” Életének éppen ez a legáldottabb tanulsága: a 
nagysághoz nem a nagyság vezet az Isten szolgálatában.

A többi, amit elmondhatunk róla, már csak a színeket adja élete 
ezen nagy vázlatához. Édesapja komoly keresztyén lélek, édesanyja 
az Írás szerinti „csendes asszony”, anyai nagyapja Somogydöröcske 
néhai lelkésze. Sokgyermekes család gyermeke. Az otthoni együttes 
muzsikálások, a „családi zenekar” legkedvesebb gyermekkori em
lékei közé tartoztak. A szülői házból hozta magával a családiasságot 
és a muzsika szeretetét, s ez elkísérte saját otthonába is, amely a 
keresztyén család levegőjét árasztotta. A népi zene és Bach muzsi
kája különösen drága volt a számára. A gyermekek és az ifjúság 
embere volt: cserkészek, diákok, vasárnapi iskolások „Miska bátyja” . 
Legényszobájában órákat tanyáztunk — akkor hetedikes-nyolcadi
kos gimnazisták — kérdéseinkkel és belső forrongásunkkal.

Nagyon tudott gyönyörködni Isten teremtett világában: apró kis 
csibékben éppúgy, mint a sarjadó vetésben. A Bakony és a Balaton 
örök csoda maradt számára. Tábortüzek mellett utolérhetetlenül 
tudta a tekinteteket visszavinni a magyar múltba. Szelíd lélek, aki 
haragot tartani képtelen volt, de annál inkább tudott megbocsátani 
és szeretni. Hűséges és rendszeres imádkozó: régi tanítványai még 
évek múlva is naponkénti könyörgésében szerepeltek. Nem felej
tem el, amikor mint fiatal teológusnak egyszer véletlenül kezembe 
került a Bibliája és az abból kihullott imanévsoron megpillantottam 
a nevem. A magyar evangéliumi ébredési mozgalom köré ből indult 
papi szolgálata, lélekben végig ott is maradt, de számára döntő soha  
nem az volt, amit az embernek kell tennie, hanem amit az Isten 
tett. A templom, a gyülekezet, a keresztség mindenekelőtt való je
lentőségének tudatában élt és szolgált. Derűs, sugárzó szemű, ör
vendező. Nagy templomok szószékén bizonytalanul érezte magát, 
de kis körben halk szavú bizonyságtételei és mély, szívből fakadó 
imádságai megragadó erővel csengtek. Mintha lelke nem katedráli- 
sokhoz lett volna szabva, hanem családhoz, baráti körhöz, biblia
körhöz.

Különös szeretettel vonzódott a liturgia iránt. A Reggeli Dicséret 
és a Passió sokfelé terjedt el győri kezdeményezése nyomán. A ma
gángyónás lutheri gyakorlatát már másfél évtizede felelevenítette a 
diák-csendesnapokon. Maga is gyakorolta. Sok oltárterítő készült 
terve nyomán; általában különös érzéke volt az egyházművészet
hez. A harmincas években diákmunkájában egyedülálló, úttörő, ma



is ható módszerrel dolgozott, de ez a „módszer” nem is volt más, 
mint önmagának szolgáló lénye.

Nem folytatom. Nem lehet egy ilyen csendességében gazdag és 
eredményes életet néhány mondatba rögzíteni. Tovább írják e so
rokat emlékező gondolataikkal azok, akik őt közelről ismerték. De 
tartozom egy személyes vallomással. Ő  volt életemnek döntő lel
kipásztora fiatal éveimben. Neki köszönhetem, hogy Jézus Krisztus 
számomra valósággá vált, és rátehettem életemet az ő szolgálatára. 
Tanítványa után barátja lettem —, s ő ugyan úgy gondolta, hogy 
kinőttem keze alól, de én tudom, hogy velem együtt minden lelkész
társamnak alig lehet több vágya: vajha rólam is tehetnének majd 
egykor így tanúságot Isten előtt a reámbízottak!

Lelkipásztor, 1950. július—augusztusi szám

Számadás

Amikor két évi és négy hónapi szerkesztői szolgálat után búcsú
zom olvasóinktól, számadással tartozom.17

Holnap már nyomják ezt a számot. Az utolsó éjszakán kezembe 
veszem a régi példányokat 1948. április elejétől — itt vannak most 
előttem —, s szembenézek velük. Tekintetem nem újságlapokkal ta
lálkozik. A példányokon keresztül egyházunk életével és arcával 
találkozom. De több: önmagammal találkozom. Pontosabban: egy
házam életével találkozom, ahogyan látom s ahogyan látni szeret
ném. A rajtam kívül levő és a bennem élő összefonódik, s a lappal, 
egyházunkkal és önmagammal való szembenézésem az éjszaka 
csendjében szétbonthatatlanná válik. Nem is védekezem ellene. Kí
vülről és felülről nézni munkánkat s az életet — lehet kényelmes, 
hidegen szép és fölényes dolog, de az igazi az, ha annyira belénk 
szívódik: idegszálunkba, látásunkba, lelkünk hullámzásába, hogy 
könnyünkké és mosolyunkká, küzdelmünkké és életünkké lesz az, 
ami kívülünk meg kezünk nyomán történik.

Mi volt lapunk útja és arca? Mi volt egyházunk útja és arca? Mi 
az én botorkáló utam és mit árul el kereső tekintetem? Ezek a kér
dések kavarognak a kezemben zizegő újságlapok mögött —, címek, 
cikkek, képek villanó forgásában. A felelet e kérdésekre: ez az én 
számadó vallomásom.

Mindenekelőtt szembe kell néznem a mai idők élvonalbeli kérdé-
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sével: a helyzet megítélésével és a válaszutak döntésével. Cikkek 
sora vonul el előttem. 1948. ápr. 25: Egyházunk politikai állásfog
lalása. 1948 nyár elején két cikk is az egyházi iskolák államosításá
ról. 1949 elején sorozatosan: Az egyezmény magyarázata. 1949. febr. 
12.: Az egyesületek halálára. 1950. febr. 5.: Az egyházi földek. 1950. 
ápr. 2. Romokon épülő egyház. És sok más megnyilatkozás.

A hang őszinte, és ez sokakat meglepett. A történelmi esemé
nyeknek keresi alázatosan az Isten igéjéből megtáruló értelmét és 
a hitnek az állásfoglalását. Az Isten kegyelmes kezének szándékait 
betűzi az ítéletben is, s azt az áldást, amit belé rejtett a mába. Nem 
a zsákutca megtorpanó mozdulatát látom a cikkekben, hanem a ke
resztyén embernek mindenben hálát adó, bizodalmas és örvendező 
továbbindulását az Isten által kijelölt úton. Ez a hang a reménység 
hangja, az újrakezdésé, az építésé. Nem a sirámoké, hanem a lehe
tőségeké. Nem a megrekedésé, hanem a reánk váró cselekvésé. 
A mondatok fogalmazásán aggódó vigyázást érzek: nehogy Isten 
igéjétől idegen hang hamisan csengővé tegye az elhangzó szót! De 
nyilvánvalóvá válik ezekben a megnyilatkozásokban: Isten útja cso
dálatosan kanyarog az anyaszentegyház mai vándorlásában. Ezt fel
fedezni, ezzel a látással szemlélni a körülöttünk épülő új világot, 
jelent és jövőt — ez ma a helyes egyházi magatartás próbaköve. És 
sokaknak ezt legnehezebb elfogadni. Nem is lehet másképpen, csak 
Jézus Krisztusban való igazi hittel, amely felszabadít bennünket 
minden belső megkötöttségünktől, önzésünktől, emberi vélekedé
sünktől, Istenről megfeledkező sötéten látásunktól az Isten gyerme
keinek belsőleg szabad, örvendező, reménységes és szolgáló életére.

Mi van belül az egyházban? — rohan meg a második kérdés. Mit 
láttam meg az egyház életében és mit emeltem fel csodára táguló 
szemmel: nézzétek!? Beköszöntő mondatom valósulását kísérem 
most nyomon: ,,Az evangélikus újságnak első feladata: 'megmu
tatni, hogy él az egyház’.” A lapszámokban minden más cikkműfajt 
háttérbe szorítva riportok halmozódnak: Az élet újra szép! hirdeti 
a budapesti nagy evangélizáció röplaphadjárata 1948 tavaszán. Az 
énekeskönyv nyomában bogárhátú hajlékokban. Látogatás házi bib
liaórán a nagyváros szélén. Otthont épít magának a valdens ifjú
ság. Nyáregyháza, az ébredő falu. Falun és városon készülnek a 
konferenciákra. Csillogó szemű kislányok missziós útjai. Öregek 
szolgálnak a gyülekezetben. Ahol a lelkész 700 kilométert kerékpá
rozik havonta. Szombat esti körút Isten munkájának nyomában a 
finn fővárosban. Kicsiny szórvány életereje. Kórházi tábla bentről 
nézve. Van magyar missziói ébredés. Jézus búcsúzóul mondott ígé
rete filmen. Fiatalok életéből. Évtizedes tervezgetés után felépült a 
legújabb templom — csak néhány cím egyházunk lüktető belső éle-
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tének papírra került mozgalmas eseményeiből. Nem kellett kiagyalt 
szerkesztői terv, hogy mivel töltsük meg az újságot. Nem mi: a 
szerkesztő és a munkatársak, írtuk a lapot. Az események, az egy
ház belső életének sokszor jelentéktelennek látszó, de a mélyére te
kintve csodálatos mozdulásai írták újságunkat. Mi csak a nyitott 
szem és a papírra vető kéz voltunk. De az igazi „szerkesztő” és egy
házunk életének lapjára „író” a Szentlélek Űr Isten volt, aki nem 
újságot szerkesztett és papírra írt, hanem az egyház belső megúj
hodását vezette hatalmasan és emberek szívébe írt elmúlhatatla- 
nul. Ez már nem is a mi számadásunk. Sokkal inkább az Isten mun
kájáé, amely előtt hálaadással áll meg a tágra nyílt szemű látó. Ezt 
felfedezni, ezzel a látással szemlélni az egyház belső életét — ez ma 
az igazi hívő szemlélet.

Készültünk-e a feladatokra, amelyek egyházunkra várnak? Szám
adásomnak ez a harmadik kérdése. Néhányra igen, s ez mutatja, 
hogy egyházunk ráébredt: régi kitaposott utak helyett Isten mai lec
kéket ad fel. De régi leckéket is kapunk ismétlésül, mert úgy lát
szik, amikor először voltak feladva, hiányoztunk a Szentlélek is
kolájából vagy elaludtunk ott. A tized, egyházi önfenntartás, Isten 
pénzügyei, házi áhítatok, önkéntes munkások szolgálata a gyüleke
zetben, a jövő kántorai, Kis Káté a család asztalán, bevezetés hit
vallási iratainkba, a vasárnap igazi megszentelése, énekkarok szol
gálata, a gyülekezet ifjúsági munkájának belső megújulása, az ál
dozatkészség mozgósítása különböző egyházi célokra, környékbeli 
gyülekezeti találkozók, naponkénti bibliaolvasás, a gyermekmisszió, 
a konfirmáció elmélyítése, az édesanyák felkészítése a gyermek 
igazi karácsonyára, énekügyünk, szórvány, diakonisszamunka, iszá
kosmentő misszió, gyűlölet helyett evangélium és szeretet Izrael
nek, a lelkésznevelés, presbiterek ébresztése — csak találomra ka
pom ki a feladatokat az elmúlt két esztendő számaiból. A hasábo
kon olvasóink elé vetítődött — sokszor szívós makacssággal ismét
lődően — egy sereg időszerű gyülekezeti és egyházi építő feladat. 
Hogy ezeket a feladatokat ma mennyire látják és valósítgatják gyü
lekezeteinkben, ez mutatja meg majd egyházunk frissességét és 
életképességét.

Számadásomnak van még egy utolsó kérdése, de nem a leghát- 
rább való, hanem éppen az összefogó és döntő kérdés: Mit adtunk 
a lapban az evangéliumból, Isten bűnbocsátó, új életet támasztó és 
az örökkévalóság látóhatárát megnyitó igéjéből? Keresem az evan
gélium arcélét az írásokban. Látom is fényleni. Noha elmélkedése
ket tulajdonképpen nem közöltünk, de hol az egyik, hol a másik 
cikkben lobban fel az evangélium fénycsóvája. A gyermekeknek 
közölt elbeszélésekből, Bach halálának csodálatosan szép regényes
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leírásából, oltárok megszólalásából, Pál apostol emlékezetéből, Túr
mezei Erzsébet testvér verseiből, Járosi Andorné kolozsvári mély írá
saiból, Szász Edit missziósnővér megrázó, valósággal megtörtént 
életképeiből, fényképek szövegéből, elhunytak írott arcképéből, va
sárnapi igéből, bibliaolvasó vezérfonalból, a Szemtanúból és a Hag- 
rim-regényből, riportok fordulataiból (megint csak találomra elő
vett példákat mondok) elém lépő mondatokban találkozom az élő 
Isten szavával és Szent Fiával, Jézus Krisztussal. Hogy melyik 
mondattal kinek a lelkében és mit végzett a titokzatosan dolgozó 
Szentlélek, azt nem tudom, de hiszem, hogy ez a sok drága ige, 
amely a munkatársak bizonyságtevéssé váló írásaiból hullt az ol
vasók elé, nem térhetett vissza üresen. Ennek jeleit is mutatta az 
Isten, hogy lássuk, s higgyük ott is, ahol nem látjuk. Lapunknak ez 
az oldala sem mutatott mást, mint egyházunk mai arcát, amelyen 
egyre jobban fényleni kezd az evangélium világossága. Amit e vo
nalon kifejeződni látok az írásokban, abban találkozom saját lelké- 
szi vágyammal is: szeretnék lenni tükörcserepe a golgotái kereszt
ről áradó fénynek, mint ahogyan szeretnék lenni szürke munkása 
az egyház mai feladatainak, ujjongó hirdetője az élő egyház tényé
nek. és reménységes prófétája az egyház jelenének.

És most leteszem lapunkat, szerkesztői szolgálatomat, a munka
társak hűséges munkáját az anyaszentegyház Urának kezébe. Miénk 
az erőtlenség, övé az erő. Miénk a kudarc, övé a győzelem. Miénk 
a tört próbálkozás, övé a hiánytalan teljesség, övé a dicsőség!

Új Harangszó, 1950. augusztus 13.

Az anyaszentegyház vándorútján

A Biblia nem öregszik. Múlnak felette az évtizedek, korszakok 
tűnnek, új korok támadnak, a Szentírás üzenete örök. Minden része 
mindig idősszerű és friss. Nem lehet olyan első pillanatra unalmas 
és korunktól távolállónak látszó szakaszt olvasnunk belőle, amely
nek ne legyen izgalmas vonatkozása életünkre és a mánkra, ha ke
resnénk és megtalálnánk.

És mégsem mindig egyformán időszerűek a Biblia részei. Egyes 
részletek néha különösen megelevenednek, időszerűvé válnak, kö
zel jönnek. Természetes, hiszen mindennek, ami él, története van. 
Mozdulatlan, változatlan csak az, ami holt. Istennek igéje pedig élő.
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A Bibliában nem holtan, mozdulatlanul van Isten igéje, hanem 
élőn, mozgón, „változón” . Az egyháztörténelemnek egyik legérdeke
sebb feldolgozása lenne, ha meg lehetne írni a Biblia útjának belső 
történetét. Ha megrajzolhatnánk, hogy Isten igéjének különböző ré
szei miként elevenedtek meg egyes korokban és különböző szemé
lyek életében. Ha meg lehetne mutatni, hogy mikor mik voltak az 
aktuális igék, akár felfedezte koruk, keresztyénsége, akár csak né
hány magányos, prófétalelkű hívő szeme tapadt mágneses vonzó
dással rájuk.

Amikor a nógrádi lelkészevangélizációra textust kerestem a Bib
liámban, az aktuális igét kerestem. A mi helyzetünkben különösen 
időszerű üzenetet. Jelen egyháztörténelmi fejezetünk igéjét. Bibliá
mat lapozgatva így jutottam a pusztai vándorlás történetéhez. En
nek az igének az időszerű felfedezése — nem az én találmányom. 
Egymástól- függetlenül és kölcsönhatásban, egyenként és közösség
ben többen is rábukkantak az elmúlt években, és meglátták, hogy 
Istennek a pusztai vándorlás történetében megszólaló szava ma kü
lönösen időszerű.18

1. Ahogyan Isten vezet
2 Móz 13, 17-22

1. Amikor Isten kivezette Izráel népét Egyiptomból, a szolgaság 
házából, nem vitte a . megszokott kereskedelmi úton, amely a Föld
közi-tenger partján egyenesen Kánaán felé tartott. Ezen a rövidebb, 
kényelmesebb és jártabb úton 2—3 hét alatt elérhették volna az 
ígéret földjét. A bejárt úton: nem lett volna annyi viszontagságban, 
nélkülözésben részük. De Isten nagy kerülővel, fárasztó nehéz úton 
vezeti őket (18. v.). A, térképen dőreségnek és céltalanságnak lát
szik az a kacskaringós, bolyongó út, amelyet a pusztában leírnak. 
Ha valaki az útnak a görbéjére, a taposott homok vonalára néz, ezer 
„miért” támadhat a lelkében.

Isten sokszor érthetetlen úton vezet. Emberileg nézve fárasztóbb, 
keményebb úton. Nem azon az úton, amelyet mi kívánnánk: nem a 
kényelmesen, simán, ésszerűn és zavartalanon. De ez az Isten útja! 
Nem a zökkenőmentes, a problémanélküli, a magunk eszével vá
lasztandó út. Az útnak az értelme nem is tárul fel, ha az utat néz
zük. Sőt inkább az út újra meg újra kínzó kérdést tesz fel: miért 
erre, amikor másfelé könnyebb és egyszerűbb lenne? Az útnak az 
értelme Istennél van elrejtve (17. v.).

Igen már itt, az útnak a kezdetén, amikor még alig hagyta el Iz-
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ráel népe Egyiptomot, hitre van szükség: a furcsa úton hinni, hogy 
Isten ezen útjának megvan a szent értelme, bölcs célja és csodála
tos jelentősége, még ha szemünk nem is látja, vagy az ellenkezőjét 
látja.

Vajon megláthatunk-e valamit Isten útjának ebből a rejtett ér
telméből? Kivehető-e az életemet irányító gondviselő Istennek rej
tett szándéka, a történelem Urának titkos gondolata? Az adott eset
ben valami megvilágosodott az útnak elrejtett értelméből, de nem 
a pusztában vándorló nép előtt, még talán nem is Mózes előtt, ha
nem csak a későbbi szentíró előtt: „Netalán mást gondol a nép, ha 
harcot lát, és visszatér Egyiptomba” (17. v.). Végeredményben azon
ban az út értelme az Isten titkai közé tartozik, s nekünk alázatosan 
kell vallanunk: „Mely igen kinyomozhatatlanok az ő utai! Mert ki
csoda ismerte meg az Űr értelmét, vagy kicsoda volt néki taná
csosa?” (Róm 11, 33—34). Legfeljebb csak megsejthetünk valamit 
az érthetetlen út belső isteni értelméből, legtöbbször azt is inkább 
csak visszafelé tekintve, amikor már mögöttünk van (mint ahogyan 
itt is a későbbi szentíró előtt világosodik meg az Istennek útiterv
készítő szempontja), de mindenképpen csak az igén tájékozódva 
(„mert mondta az Isten:” 17. v.). Az igében árulja el az Isten az 
életet irányító és a történelmet formáló cselekvésének belső rugóit, 
s ezért csak az ige sejtethet meg valamit az Isten vezetésének igazi 
értelméből.

Az anyaszentegyház vándorútján magyar evangélikus egyházunk 
és benne mi lelkészek azzal a hittel nézhetünk utunkra: Istennél 
megvan az értelme annak, hogy egyházunk belekerült a szocializ
mus folyamába; megvan az értelme annak, hogy Keletre kerültünk, 
s hogy új helyzetünk egész életünkre döntő változással jár. Ha nem 
hivalkodó önnön-prófétai köntösben, hanem zsákban és hamuban 
térdelve keressük az igében Isten mai vezetésének belső indítékait, 
akkor alázatosan valamit meg is sejthetünk. Csak így mondhatjuk 
például, de így elmondhatjuk azt, hogy látásunk szerint Isten ítélete 
teljesedik egyházunkon sok-sok bűnéért. Sőt pozitív nagy értelmét 
is megláthatjuk útunknak, amint ez sorozatunk folyamán fel is vil
lan majd előttünk. Közben mégis megőrizzük az eseményeket irá
nyító Isten titkát, a végső miértet titoknak, amely teljes átlátszó
sággal majd csak odafent világosodik meg előttünk: de már most 
hisszük, hogy a mai világban kanyargó útunknak Istennél megvan 
a határozott szándéka és értelme.

2. Tovább figyelve a 17/b. verset, rájövünk, hogy a pusztai ván
dorlás útvonalára nem az Istennek volt szüksége, hanem Izráel né
pének. Nem azért nem vitte Isten Izráel népét egyenesen a Filisz- 
teusok földje felé, mintha nem lett volna ereje győzni a járt úton,
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ahol nagyobb ellenség és harc várt volna rájuk. Ha Isten az egyip- 
tombeliek felett tudott győzni, sértetlenül vihette volna át őket a 
közvetlen úton is az ígéret földjére. De Izráel népének belső álla
potára, lelki erőtlenségére volt tekintettel az Isten. Istent pedagó
giai érdek vezeti, amikor Izráel népét a nehéz úton viszi. Izráel né
pének volt szüksége arra, hogy azon a küzdelmes úton menjen, 
amelyen Isten a pusztában vezette. Isten ezen a hosszú, kemény 
úton nevelte az ő népét. Ezen az úton érte el népével azt, amit az 
egyszerű úton nem tudott volna elérni.

Ezzel meg is világosodott előttünk Isten minden útjának közös 
nagy értelme: azért vezet úgy, ahogyan vezet, mert nevelni akar 
bennünket. Ami velem történik, arra nekem nélkülözhetetlen szük
ségem van hitem érdekében! Sok kis apró életen figyelhetjük meg 
ezt az egyetemes isteni útirányító szándékot. Ismerek egy asszonyt, 
akinek szüksége volt arra, hogy nemrégiben meghaljon a férje, mert 
most felszabadult az otthoni megkötöttségektől, hogy Istent észre
vegye az életében, s lelkére zuhanjon a gyász utáni ürességben az 
üdvösségének kínzó gondja. Másik esetben szükség volt — világo
san látom — a kínos halállal végződő rákos betegségre, hogy Isten 
mindent kivegyen a szenvedő kezéből, s szemei egyedül őt lássák, 
hozzá sóvárogjanak.

Egyházunknak és nekünk papoknak különösen szükségünk van 
arra, amin keresztül megyünk. Utunk Isten pedagógus kezét mu
tatja. Nemrégiben írta egy fiatal teológus Dél-Dunántúlról az egyik 
faluból: „Ezeknek az embereknek a vallásossága vagyonukkal ál
lott egyenlő arányban.” Vagyonuk roncsain kiderült hitükről, hogy 
nem Istenbe vetették azt, hanem földjükbe, meg szép nagy istálló
jukba. Nincs-e kiáltó szüksége evangélikus népünknek Isten mai 
nevelő útjára? És mi papok? Nem volt-e nagy szükségünk arra, 
hogy megrendüljön lábunk alatt a föld a forradalom rengésétől, s 
tanuljuk a leckéket, a mai papi leckéket?

3. Isten nappal felhőoszloppal, éjszaka tűzoszloppal vezette Izráelt 
a pusztában: ez a harmadik megfigyelésünk ebben a bibliai sza
kaszban. A felhő és tűzoszlop Isten vezetésének nyilvánvaló jele 
volt. Isten vezetésének vannak ma is ilyen jelei?

Mielőtt erre a kérdésre felelnénk, végezzünk egy kis exegetikai 
körültekintést. A kortörténeti exegézis felhívja figyelmünket, hogy 
abban az időben füst- és tűzjeladásokkal vezették a felvonuló had
seregeket. A mesterséges hadijelek voltak hasonlók a pusztai ván
dorlásban szereplő isteni jelekhez. Van másik, közelebb fekvő ter
mészetes magyarázat is: tűzhányó felett gomolygó ködpára, amelyet 
éjszaka a kráterfény izzóvá tett. Ezek a magyarázatok ma már el
dönthetetlenek, de ne siessünk a „hitetlen exegézis” megjegyzéssel,
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mert ennek a magyarázatnak komoly tanulsága van: Isten sokszor 
egészen hétköznapi dolgokat, önmagában véve egyáltalában nem cso
dálatos, hanem nagyon is természetes jelenségeket használ fel éle
tünk vezetésére. Őszi vetés idején felkel reggel a parasztember, de 
nem indulhat ki a földjére, mert elkezd esni az eső. Van ennél ter
mészetesebb jelenség, mint hogy esik az eső? És mégis annak a kér
ges kezű embernek őszi napján ez a természetes jelenség Isten éle
tet irányító eszközévé vált: a parasztember útja nem kanyargóit ki 
az őszi rögök közé, hanem otthon rekedt. Vagy: családunk egyik 
tagja váratlanul megbetegszik. Ez a betegség — „természetes” je
lenség az emberi életben — megváltoztatja a többiek napi beosztá
sát, hétköznapi életét, mert ápolni kell a súlyos beteget. A termé
szetes magyarázató felhő- és tűzoszlop ebben az esetben a családta
gok számára: az apa tüdőgyulladása, noha talán isteni jelekről álta
lában nem akarnak tudni a családban.

Engedelmesen kell fogadnunk Istennek a természetes jelenségek
ben, mindennapi eseményekben jelentkező vezetését. Életünk moz
zanataival, feladataival is vezet az Úr. A történelem egyáltalában 
nem túlvilági eredetűnek tartott fordulatai is — felhő- és tűzoszlop 
a számunkra, amelyen keresztül más irányba fordítja életutunkat 
a történelem Ura.

De hagyjuk a kortörténeti magyarázatot, és nézzük a felhő- és 
tűzoszlop teológiai értelmét. A felhő- és tűzoszlop: az Isten jelenlé
tének szimbóluma és helye a pusztai vándorlás történetében (21/a. 
v.; különösen világos ez 4Móz 9, 15—23-ban, ahol a szövetség sáto
rát borítja be a felhő- és tűzoszlop). A zsoltáríró, aki már messze 
él a pusztai vándorlás korától, így mondja ugyanezt: „Uram, az én 
lábamnak szövétneke a te igéd és ösvényemnek világossága.” (Zsolt 
119, 105). Az igében ugyanúgy — sőt hatalmasabban és csodálato
sabban —  van jelen az Isten, mint a tűzoszlopban és a felhőosz
lopban.

De vajon állítható-e, hogy Isten az igéjével vezethet bennünket? 
Nem vagyok barátja a babonás bibliahasználatnak, s nem merném 
utazási vagy bevásárlási kérdésekben egyszerűen megkérdezni a 
reggeli Losung-igét. És mégis vezet Isten az igéjével: úgy, hogy éle
tem eseményeit megvilágítja, válaszutakon döntésem mérlegelésé
hez tanácsokat ad. Szabad feltenni igeolvasásunkkor ilyen kérdést 
is: Uram, mi a Te szavad ahhoz, amiben vagyok? a körülményeim
hez? a mai napomhoz? ahhoz, amit tennem kell? ahhoz, amitől fé
lek, vagy ami alatt szenvedek? amiben nem tudok eligazodni?

Az anyaszentegyház vándorútjának mai szakaszán el kell fogad
nunk az Isten vezetését, amely jelentkezik az utunkat meghatározó 
eseményekben, történelmi alakulásban, de közben szorosan kell tar-
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tani kezünkben az ige lámpását és minden nap kérdezni: mit te
gyek, Uram? merre menjek? ebben és ebben a kérdésben miként 
döntsek? milyen legyen a papi magatartásom? milyen legyen a szol
gálatom az előttem kanyargó mai úton? Isten vezetésének engedni 
ennyi: menni az események által meghatározott úton, de igéjének 
irányító hatalma alá állítva gondolatainkat, cselekedeteinket, elha
tározásainkat.

Az útnak rejtett értelme megvan Istennél s ezt hinnünk kell. 
Nagy szükségünk Van arra az útra, amelyen keresztül megyünk. 
Isten az életünk és a történelem alakulásával, de legfőképpen az 
igéjével vezet. Ez a három jelenti az anyaszentegyház vándorútján 
ma is azt, „ahogyan Isten vezet” .

Az Úr csodásán működik,
De útja rejtve van.
Tenger takarja lábnyomát,
Szelek szárnyán suhan.
Mint titkos bánya mélyiben,
Formálja terveit,
De biztos kézzel hozza föl,
Mi most még rejtve itt.

Ne félj tehát kicsiny csapat, 
Ha rád felleg borul, 
Kegyelmet rejt s belőle majd 
Áldás esője hull.
Bízzál az Úrban, rólad ő 
Meg nem feledkezik,
Sorsod sötétlő árnya közt 
Szent arca rejtezik.

Lelkipászor, 1950. szeptemberi szám

2. Amerre lehetetlennek látszik
2 Móz 14.

Vannak helyzetek, amikor az ember úgy látja, hogy nincs tovább 
út. Zsákutcába került. Ösvénye meredek szakadék szélén megsza
kad. Ilyen helyzetbe vezette Isten Izraelt. Előttük a tenger, mögöt
tük az egyiptomi seregek. Ahogyan fogy a távolság a menetelő Iz
rael és az áthatolhatatlan tenger közt, ahogyan hátratekintve a kö
zeledő porfelhőből kibontakozni látják a fáraó felfegyverzett lova
sait, robogó hadiszekereit, úgy szorul össze a szívük a félelemtől, s 
az a biztos tudatuk, hogy itt a vég. Nincs tovább. A reális emberi 
tekintet szerint valóban csak a halál várhat rájuk. Kilátástalan hely
zetbe kerültek s keserűen vádolják Mózes vezetését (11. v.), nem 
számolva azzal, hogy nem is Mózes, hanem Isten vezette őket ide.

S ebben a kilátástalannak látszó helyzetben megnyílik előttük az 
út. Éppen arra, amerre lehetetlennek látszik. A tenger felé. A ten
ger, amelyről azt hitték, hogy elnyeli útjukat, utat ad eléjük, s ők
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megtapasztalják, hogy a tenger nem útjuk vége lett, hanem új út 
kezdete.

Kétségtelen, hogy ez a megnyíló út a csoda útja. Nem természe
tes, hogy a tengerben út vezet. Magától nem szokott ketté nyílni 
víztömeg. Csak úgy történhetett, hogy Isten parancsolt a tengernek. 
A bibliai leírásban kétféle közelebbi magyarázatot is találunk erre. 
Az egyik, a látszólag csodaszerűbb: „Te pedig — mondja Mózesnek 
Isten — emeld fel a te pálcádat és nyújtsd ki kezedet a tengerre és 
válaszd azt kétfelé, hogy Izrael fiai szárazon menjenek át a tenger 
közepén” (16. vers). Mózes pálcája Istentől kapott eszköz az Isten 
csodáinak végbeviteléhez. Mózes nem varázsló — noha mintha va
rázspálca lenne a kezében —, hanem pálcájával együtt egyszerűen 
csak közeg, amelyen keresztül árad Isten mindenható ereje. De ha 
valakit zavarna a varázspálca mitologikus gondolata, s nem tudná 
elfogadni, hogy a „varázspálca” csak jele Isten csodálatos hatalmá
nak, az különösen figyeljen a tenger kettéválásának másik szentírás
beli magyarázatára: Isten a csodát a természet hatalmaival hajtatja 
végre. „És kinyújtá Mózes az ő kezét a tengerre, az Úr pedig egész 
éjjel erős keleti széllel hajtá a tengert. . . ,  és kétfelé válának a vi
zek” (21. vers). Ez már a csoda „természetesebb” magyarázatának 
látszik, de nem teszi kisebbé a csodát. A csoda így is csoda marad. 
(A „mitológiátlanított” csoda is csoda!) Isten sokszor a természet és 
a történelem „közönséges” , mindennapi erőit használja fel csodái
nak végrehajtására. Mindenképpen világos: csak Isten nyithat utat 
a tengerben, ezért a megnyíló út nem természetes út, hanem Isten 
csodájának útja.

A megnyíló út ugyanakkor — ez a másik vonása — a hitnek az 
útja. Hit, bizodalmas, Isten kezére és hatalmára teljesen ráhagyat
kozó, reménységes hit kellett ahhoz, hogy elinduljanak a tenger
ben nyíló emberileg nagyon kétséges úton. Tornyosodó vízfalak kö
zött mentek a bibliai leírás szerint, amelyeket minden percben 
egyedül csak az Isten keze tartott. Egyébként a hullámok öntör
vényszerűsége mást diktált volna. — Izrael népének az elfogyó út 
s a tenger járhatatlansága láttán feltörő kétségbeesésekor Isten ezt 
mondja Mózesnek: „Mit kiáltasz hozzám? Szólj Izrael fiainak, hogy 
induljanak el” (15. v.). Isten parancsa — lám — indulásra szólt ak
kor, amikor még meg sem mozdult előttük a tenger. Indulni vakon 
— neki a tengernek! Ehhez kellett a nem láthatókra, hanem a Lát
hatatlanra néző hit. Könnyű megindulni olyan irányban, amerre út 
vezet, de elindulni ott, ahol nincs út és menni ott, ahol tulajdon
képpen nem is lesz út, csak adatik lépésről lépésre felülről —, ezt 
csak bízó hittel lehet megtenni.

De miért kellett indulnia és mennie Izrael népének arra, amerre
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lehetetlennek látszott? Az út értelme felől előző írásmagyaráza
tunkban („Ahogyan Isten vezet” ) ennyi világosodott meg: Isten ne
velni akarja népét a különös úttal. De most nyilvánvaló lesz előt
tünk Isten vezetésének másik belső célja is: az ő dicsősége (3—4.
17—18. versek). Isten azért vezet lehetetlennek látszó utakon, hogy 
annál nagyobb legyen mindenki előtt az ő hatalma, s az elfogyó 
utak helyén megnyíló új úton felragyogjon a dicsősége.

*  #  *

Isten népe az anyaszentegyház vándorútján sokszor érkezik el ha
sonló útszakaszhoz. Amikor szűkül az egyház útja, és úgy látszik, 
hogy el is fogy. Ilyenkor kárognak a hollók az egyházban, és halál- 
várás lesz úrrá: vége az egyháznak. Nincs tovább út. Sötét pesszi
mizmus üli meg a lelkeket, s lázadnak az Isten vezetése ellen: mi
ért hoztál ide minket, hogy meghaljon egyházad? Ezzel szemben itt 
az időszerű ige: Isten utat nyit ott, ahol lehetetlennek látszik.

Van és lesz útja az anyaszentegyháznak a szocializmusban is. Az 
anyaszentegyháznak a szocializmusba vezető útjára úgy kell néz
nünk, mint Isten csodájára. Csoda az az öt esztendő, ami mögöt
tünk van. Legyünk őszinték: azt hittük megelőzően, hogy elnyeli 
az egyház útját végképpen a szocializmus világa. Isten csodálatos 
kezéről beszél az egyház mai helyzete is. És egyre inkább csodává 
válik az az út, amely vezet tovább. Az a mód, ahogyan a marxiz
mus—leninizmus kezeli az egyházat, nem mereven, dogmatikusan, 
hanem a helyzethez és a megvalósítandó feladataihoz alkalmazko- 
dóan, ahogyan az egyházzal kapcsolatos magatartásában baloldali el
hajlásokat is kiküszöbölendőnek tart, mindez Isten kezének csodá
ját mutatja.

Ezért biztatjuk a hátratekintőket, az egyház régi helyzetébe visz- 
szavágyódókat, a megtorpanókat, kesergőket, lelkükben lázadókat, 
hogy lássák meg a csodaképpen megnyíló lehetőséget: lehet egy
háznak és keresztyénnek lenni ebben a mai világban. Isten ad rá 
lehetőséget megváltozott formák, társadalmi, gazdasági és politikai 
helyzet közepette. Vannak hívő keresztyének üzemekben és terme
lőszövetkezeti csoportokban. Él az egyház Keleten!

Persze, a tengerben nem lehet akármerre menni, csak ahol a láb- 
nyomnyi ösvény vezet. Ezt az ösvényt meglátni és rajta reménység
gel továbbmenni: ez ma a helyes keresztyén magatartás. Lelkipász
torok számára ez azt jelenti, hogy engedelmesen figyeljék: hol nyit 
Isten utat szolgálatuk előtt. Ma még mindig több szolgálati lehető
ségünk van, mint amennyivel élünk. Az út keskenyülhet, de el nem 
fogyhat, bár sokszor másfelé nyílik, mint megszoktuk. Az anya-

99



szentegyház vándorútjának mai pontján a megnyíló út csodáját ta
pasztaló és azt továbbra is reménységgel váró tekintettel állunk. 
Keresztyén realista derűlátással: e három szón egyforma hangsúly 
van, és e három szóban kifejezett hármas magatartás egymástól el
választhatatlan.

Az Isten által csodaképpen megnyitott mai úton azonban csak 
hittel szabad járni, s nem politikai tervezgetéssel. A „csak hit” ezen 
az úton azt jelenti: nem úgy várjuk az egyház további útjának le
hetőségét, hogy fordulatot várunk. Ez nem hit lenne, hanem politi
kai számítás. De mi itt, ebben a világban indulunk tovább bizodal- 
mas hittel, noha nem látjuk, hogy végeredményben miként és merre 
vezet majd az egyház útja a szocializmus további fejlődésében. Az 
ó-emberünk vagy halálvárásra, vagy politikai álmodozásra képes. 
A legnehezebbre, de az Isten szerint valóra csak a hit képes: neki
indulni Istenre hagyatkozó, bizakodó hittel a szocializmus világá
nak, és menni azzal a reménységgel, hogy Isten utat nyit benne to
vábbra is anyaszentegyházának és lelkipásztorainak.

Nem szürke útszakasz, amelyhez érkeztünk az anyaszentegyház 
vándorútján. Aszfaltúton menni egyszerű, de a tengerbe vezető cso
daútón járni izgalmasan szép és felemelő. A mi nemzedékünknek ez 
adatott. Kiváltság, hogy az egyház története Isten hatalmát és ezért 
dicsőségét is jobban tükröző útszakaszának lehetünk a vándorai. 
„Mit kiáltasz hozzám? Szólj Izrael fiainak, hogy induljanak el!” 
(15. v.). Mintha azt mondaná Isten a mai lelkipásztoroknak: Mit ta
nakodtok, aggodalmaskodtok, tépelődtök, toporogtok? Induljatok! 
Hirdessétek az igét, végezzétek a pásztori munkát, szolgáljatok, s 
majd meglátjátok, hogy milyen csodálatosan vezet tovább az anya
szentegyház mai vándorút ja.

Hatalmas Ő!
Csak mondja s úgy leszen.
Parancsol s előáll.
Reményt se lát 
Az én gyarló szemem,
S ő száz eszközt talál.
Hol gyenge ember mit sem tehet.
Megment, megáldja életemet.
Hatalmas Ő!

Lelkipásztor, 1950. októberi szám

Ő kormányoz,
Jövendőkön átlát,
Világoknak Atyja 
A csillagok 
S az idők forgását 
Bölcsen igazgatja.
Ügy lesz minden, mint ő akarja, 
Szent cél felé visz erős karja.
Ő kormányoz.
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3. Mindennapi kenyér, megnyíló forrás
2 Móz 16, 1-21; 17, 1-7

Összefoglalom eddigi eredményeinket: a pusztai vándorlás törté
nete ezeknek az esztendőknek megelevenedő, különösen is időszerű 
igéje. Isten az eseményekkel megszabja az egyház útját és igéjével 
eligazító fényt vet rá. Utunknak megvan az elrejtett értelme Isten
nél, s annyi máris nyilvánvaló, hogy nekünk nagyon szükségünk 
van erre az útra, az Isten nevelésére. Amerre lehetetlennek látszik, 
a mai világban nyit Isten utat az anyaszentegyháznak. Csoda, hogy 
van utunk és lesz utunk. Keresztyén realista derűlátással induljunk 
neki a lehetetlennek látszó útnak, nem a hullámok hátára ülő csó
nakázással, nem halálvárással, nem is változásra számító politikai 
reménységgel, hanem egyedül Istenre hagyatkozó bizodalmas hittel.

A pusztai vándorlás az ínség ideje. Éhség és szomjúság gyötri Iz
rael népét. Keserves nélkülözéseket kell vállalnia. Nem kis dolog 
megtanulni ezt a szót: „nincs” . — Egyházunkat ma még táplálja az 
államsegély; a gyülekezeti földek javadalmának jelentős csökkené
sével, illetve kiesésével ugyan megnövekedtek már anyagi problé
máink, de még nem történt nagyobb anyagi törés. Józanul számol
nunk kell azonban azzal, hogy eljöhet az idő, amikor az egyház 
háztartásában jelentősen szűkösebb lesz a kenyér, és az egyház ko
moly nélkülözések közé jut.

A pusztai vándorlás idején a tényleges nélkülözésnél is nagyobb 
baj az aggodalom. Megélhetésük félelmének gondja sötét felhőként 
terpeszkedik Izrael népére. Még csak éhesek, de a lelkükbe kúszó 
gond máris az éhhalál fenyegető rémét festi eléjük (16, 3). Még csak 
cserepes az ajkuk, de máris a szomjan halástól rettegnek (17, 3). 
Amikor az ember kezd szükséget látni, az ínség tényleges terhét, 
arányos keservét ezerszeresen megnöveli a holnap gondja, s jobban 
bántja aggodalmas kétségbeesés, mint gyomrának korgása.

Az anyaszentegyház életének ínség- és gondidejéből három körül
ményt vetít elénk alapigénk.

I. Isten csodálatos módon megadja egyházának az anyagiakat. Ér
demes megnéznünk közelebbről a manna csodáját. Nem azért, hogy 
hitetlenül kritizáljuk a Bibliát, hanem azért, hogy a valóságot ke
ressük benne, s a hit szemével fogadjuk el csodának azt, ami a va
lóságban is az, csak közönséges emberi szem előtt nem az. Amint az 
egyiptomi csapások az egyiptomi viszonyokra jellemzőek, a manna 
és -a fürjek csodája az Egyiptom és Palesztina között fekvő puszta
ság viszonyaira emlékeztet. A manna még ma is előforduló termé
szeti jelenség. A beduinok szeretik. Fának az édes nedve, amely, ro-
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varok szúrására válik ki az ágból. A tej szerű folyadék lecsöpög a 
földre s megkeményedik. Legjobb kora reggel összegyűjteni, mert a 
nap melege felolvasztja, egyébként is a hajnal elmúltával nekilát
nak a hangyák. Hasonlóan előforduló jelenség még manapság is 
azon a vidéken a fürjek nagy csapata. Ha fáradtak a hosszú repü
léstől, kézzel is meg lehet fogni őket. Lám, a pusztai vándorlásban 
a természet terméke az Isten szeretetének csodálatos ajándékává 
lett.

Az anyaszentegyház vándorútján szűkölködő időkben a minden
napi kenyér csodája legtöbbször ilyen csoda. Nem hull az égből, a 
földből származik, és mégis az égből kapjuk. Az inflációs időkben 
egyik reggel falusi hívő ismerősünk váratlanul behozott hozzánk 
ajándékba néhány tojást. Éhes városi papi családnak néhány tojás! 
Emberileg pontosan megmagyarázható, hogy miként került aszta
lunkra, de ez nem von le semmit abból, hogy a manna csodája, Is
ten csodája ismétlődött benne. Természetes és mégsem „természe
tes” úton adja Isten a kenyérnek a csodáját ma is az egyházban. 
A csodák világában ma úgy járunk, hogy nem mitologikus világban 
mozgunk, hanem nagyon is reális világban élünk, s ebben a reális 
világban Isten szeretetének csodájaként kapjuk az anyagiakat. Ha
sonlót tapasztaltam a legutóbb, amikor a nyáron a lelkésznevelés 
anyagi hátvédének szervezésébe kezdtünk. A megajánlók toborzá
sának és ösztöndíjak kérésének emberileg pontosan lemérhető szer
vezése útján mozogtunk, s mégis a morzsákat Isten tenyeréről vár
tuk és kaptuk. A kősziklából csodaképpen eredő víz is ott fakad, 
ahol Isten mutatja (17,6). Isten megmutatja ma is egyházának, hogy 
honnan várhatja az ő csodájaként pénzforrások buggyanását, az ál
dozatkészség fakadását.

Ehhez a hétköznapi csodához hozzátartozik Isten részéről valami, 
amit kifejezetten itt nem olvasunk, de benne van Isten cselekede
tében: a megbocsátás. Izrael népe hitetlenül zúgolódik, lázong Is
ten ellen —, s mégis száll alá a manna, jönnek a fürjek, fakad a 
sziklából az üdítő friss víz. A mindennapi kenyér csodájában a tü
relmes, szelíd, hosszútűrő Isten arca jelenik meg, aki az ínségben 
megszégyenítően megáld, noha zúgolódásunk és sötéten látó hitet
lenségünk nyomán nem érdemelnénk meg az anyagiak csodáját.

2. Ezeknek az időknek másik jellemzője, hogy kenyerünk szem
mel láthatóan is egyre inkább egészen az Istentől függ. Máskor is 
tőle függött az egyház anyagi ereje és mindnyájunk mindennapi 
kenyere, de ez nem volt olyan világos, mint az utóbbi években. 
Régebben ott volt az egyházi földingatlan, s ősszel, rossz termésű 
években is, megtelt a papi magtár. Ott voltak a nagy adózók meg 
a nagytőkés jótevők. Ott volt a biztos papi kenyérkereset, fixfizetés.
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Sokszor nehéz volt elmondani az imádságot: „a mi mindennapi ke
nyerünket add meg nekünk ma” , amikor kenyerünk biztosítva lát
szott hosszabb időre. A fennálló gazdasági rendszer a biztos meg
élhetéssel rendelkezők előtt sokszor eltakarta a Miatyánk negyedik 
kérésének komoly, egzisztenciális valóságát. Volt valamilyen for
mában tőke: a gyülekezetnek, az egyháztagoknak a vagyona. Ma a 
tőkének egyéni és gyülekezeti vonalon vége, s kezdjük tanulgatni, 
hogy mennyire igaz az imádság: a mi napi kenyerünket add meg 
nekünk ma. Nincs biztosítva holnapi kenyerünk, csak az Istennél! 
Hasonló helyzetet élünk át napjainkban, mint akkor Izrael népe. 
A pusztában egyszerűen nem lehetett „tőkét” gyűjteni, mert a 
manna másnapra megbűzhödött. Hiába próbálta volna valaki biz
tosítani a jövőjét, legalább rövid időre — nem lehetett (16. 18—20. 
v.). A tőke biztosnak vélt alapja helyett a mindennapi kenyér dol
gában egyre inkább ki vagyunk szolgáltatva az Istennek: csak ő 
biztosítja kenyerünket. Nehéz lecke, mert mi jobban szeretnénk 
megfogható anyagi biztosítékot. Az alapigéül vett másik történet
nél így mondhatnánk ezt modern áttételben: Isten nem ad most 
vízcsapot, amelyet megnyitunk, amikor szomjasak vagyunk, hanem 
viztelen, zord kőszikla mered elénk, amelyből csodaként forrás fa
kadhat, amikor az Istennek úgy tetszik.

Az anyaszentegyház vándorútjának új útszakaszán nyilvánvaló: 
egzisztenciánk egyedül Istennél van biztosítva; „Izrael népének eg
zisztenciája és jövője csak annyiban volt biztosítva, amennyiben hi
tével belegyökerezett az Istentől való függőségbe” (Kroeker). Kis
hitűség lenne (Máté 6, 31—34.) — s ezért Isten nem engedi — biz
tosítani próbálni a holnapunkat, anyagi jövőnket. Sokszor csak til
totta ezt, de most egyszerűen lehetetlenné teszi. Ez a körülmény 
borzasztó, sőt elviselhetetlen — hit nélkül — azoknak az emberek
nek, akiknek anyagi bebiztosítottság állapotából a bizonytalanság 
állapotába kellett kerülniök, illetve csak Istentől való biztosítottság 
állapotába, amely nem azt jelenti, hogy mindig megvan minden 
hiánytalanul, hanem azt jelenti, hogy nélkülözések között végül is 
mindig megadatik, ami a szükséges létminimum.

3. Ezért a pusztai vándorlásnak s vele az anyaszentegyház min
den hasonló korszakának harmadik jellemzője az anyagiak terén: 
a kenyérkérdés a hitnek próbájává válik. Izrael népe az ínség miatt 
ingott meg abban a hitében, hogy köztük van az Isten (17, 7). Meg
látszik-e rajtunk, a jövő anyagi kérdéseivel foglalkozó egy-egy papi 
összejövetelen, hogy van Istenünk?! Az egyház anyagi gondjai kö
zepette nem feledkezünk-e meg arról, hogy az anyaszentegyházé a 
legbiztosabb „tőke” : az élő Isten? Hát vajon híveink aggodalmas-
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kodás nélkülisége mutatja-e, hogy mernek hinni a Miatyánk negye
dik kérése meghallgattatásának bizonyosságában?

A kenyérkérdés az ínség idején nemcsak egyszer, hanem újra 
meg újra próbatétellé lesz hitünk számára. Csodák átélt megtapasz
talásai nem segítenek, ha újabb anyagi nehézség elé kerülünk, ha
nem az új próba legyőzéséhez új hit kell. Lám, alighogy éhségüket 
csillapítja Isten a manna és a fürjek csodájával, hamarosan ismét 
kétségbe esnek, mert elfogyott a vizük. A legutóbbi hónapok nagy 
élményei csődöt mondanak az új próbákban; a legerősebb hit sem 
élhet tartósan a múltból származó emlékek tartalékából — mondja 
ezzel kapcsolatosan egyik mélyenjáró írásmagyarázó.

Az anyaszentegyház vándorútjának mai szakaszán bizony ismé
telten lesz számunkra hitkérdéssé az anyagi kérdés.

Lelkipászor, 1950. novemberi szám

A pusztai vándorlás szegényes életformája két kísértést rejt ma
gában. Az egyik — ezt figyeltük meg legutóbb — az aggodalmas
kodás és a kétségbeesés: jaj, mi lesz velünk? Elpusztulunk, éhen és 
szomjan halunk. A másik kísértés — ezzel találkozunk most —- a 
múlt visszakívánása és a megkeseredés.

A mindennapi kenyere megvan a vándorló Izraelnek; ott a manna 
(11, 6; 21, 5). Isten napról napra asztalt terít nékik a pusztában. Ez 
az asztal szegényes, de elégséges. Közben azonban visszaemlékeznek 
az egyiptomi életükre, s a múlt és jelen életkörülményeinek össze
hasonlítása erősen az előző javára szól. Úgy látják, hogy nyugodt, 
boldog és bőséggel teli életkeretből estek ki. Ezért visszasírják régi 
világukat,-visszasírják a „jobb világot” . Régi világuk „boldogsága” 
egy egyiptomi étlapban konkretizálódik a szemükben: „Visszaem
lékezünk a halakra, amelyeket ettünk Egyiptomban ingyen, az 
ugorkákra és dinnyékre, a párhagymákra, vereshagymákra és fok-, 
hagymákra” (11, 5). Tulajdonképpen egyszerű, mindennapi ételekre 
gondolnak; a hal. a szegények tápláléka volt. De a régi világuk sze
gényes menüje is kívánatosabb a jelen, egyhangú kosztjánál, s. gyom
ruk; emlékezése sóvárgó elégedetlenséget szül bennük,

Lélegzetelállítóan pontos az a hasonlóság, amely e bibliai versek 
nyomán a pusztai vándorlás és az anyaszentegyház mai hazai tót- 
szakasza között megvilágosodik előttünk. A mindennapi kenyere

4. Kívánságok temetője, keserűség átka
4 Móz 11, 4-6. 31-35; 21, 1-9



megvan, és ha szűkösen is, talán nélkülözések csodálatos megelégí- 
tésének formájában, de meglesz Isten ígérete szerint a jövőben is a 
magyar evangélikus papi házaknak. A kenyerünk azonban bizo
nyára szegényesebb és küzdelmesebb lesz. A régi világ papi életfor
májához képest valószínűleg alacsonyabb életszínvonalú, kevesebb 
kényelmű papi életforma vár ránk. A kérdés most ez: a polgári 
életformából még ki nem esett, de az életkörülményeinkben máris 
jelentős változáson átment papok, akik a szocializmus további fej
lődése során a kényelmes polgári életformából kisebb vagy nagyobb 
mértékben egyre inkább ki fogunk szorulni —, hogyan tekintünk 
vissza régi világunkra és nyugodt, aránylag jól szituált nyárspol
gári életformánkra? Milyen érzések ébrednek a mai papi nemzedék 
szívében, amikor visszagondol a régebbi papi életkörülményekre? 
Még nem történt nagy változás élethelyzetünkben s máris sok csá
bos kép integet felénk a múlt papi életviszonyaiból. S ez a vissza
emlékezés sokszor fájdalmas, keserű, elégedetlen, vagy követelőző 
és álmodozó érzéseket támaszt lelkészekben. A régi, eltűnő, gazda
gabb és a még ki nem alakult szegényebb új papi életkeret között 
történő összehasonlítás sokszor sodor a múlt visszakívánásának és 
a megkeseredésnek lelkiállapotába.

Jól vizsgáljuk meg érzéseinket: amikor mi papok visszasírjuk régi 
világunkat, mit sírunk vissza belőle? Azt-e, hogy többet szolgálhat
tunk? Aligha, hiszen ma több dolga lenne és általában több dolga 
is van a lelkipásztoroknak, mint tíz évvel ezelőtt. Talán azt, hogy 
egyházunk lelkileg kedvezőbb helyzetben volt? Ez téves lenne, mert 
Isten Szentleikének ajándékából ma több a gyülekezeti belső meg
újhodás jele, előrehaladottabb az ébredés, mint tíz esztendeje. Nem 
inkább azt sírjuk vissza, ami nekünk a régi életformában kellemes 
és kényelmes volt?! (A szolgálati lehetőségek szűkülésének kérdé
sét most nem említem, mert azzal már foglalkoztunk : a lábnyomnyi 
úton vezet tovább szolgálatunk. Bezáruló szolgálati alkalmak felett 
való sopánkodás helyett , tartsunk bűnbánatot azért, hogy -mennyi 
áldott szolgálati lehetőség és alkalom, van előttünk, amellyel nem 
élünk.) Ha kicsit megkaparjuk érzéseinket, legtöbbször elővillan a 
múlt visszakívánásából az önző, emberi érdek, és nem a papi, lel
kület: nekünk volt jobb, s a mi kényelmesebb sorsunkat sírjuk 
vissza. A mi „halunkat, ugorkánkat és dinnyénket, a párhagymáin
kat, vereshagymáinkat és a fokhagymáinkat” . Kiderül, hogy, vá
gyunk „húsra” , és elégedetlenkedünk az egyszerű, szegényes manna
eledellel (11,4). Úgy látszik, az Isten által rendelt „hitvány eledelt 
utálja ,a mi lelkünk” (21,5). 'Megroskadhatunk a felismerés alatt: a 
régi papi életformát legtöbbször az óemberünk, az önzésünk, a 
magunk szeretete kívánja, vissza. Hiszen az a papi életforma, amely
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a pusztai vándorúton osztályrészünkké lesz, lelki szempontból nem 
hátrányosabb, hanem előnyösebb, mert általa az Isten jobban kény
szerít bennünket az egyedül Reá hagyatkozó és Benne bízó hitre s 
ebből a hitből való élésre. A régi papi életforma javarészt csak a 
gyomrunk, a kényelmünk, a külső életkörülményeink szempontjá
ból volt „jobb” , s legtöbb esetben innen fakad a keserűség. Ez a 
megkeseredés pedig nagy baj. Az egyház szolgálatát és a gyüleke
zetek életét bénítják a megkeseredett lelkű lelkészek, akik a régi 
világ elveszített életkörülményein keseregnek, és a régi papi élet
formájuk visszakívánásának meddő gyötrelmében fecsérlik el lelki 
energiájukat. Ahelyett, hogy amik mögöttük vannak, elfelejtenék, 
amik előttük vannak, azoknak nekidőlnének —, sóvárogva tekinte
nek vissza Lót feleségével régi világukra, amelyet Isten elsüllyesz
tett mögöttük.

Isten súlyosan megítéli ezt a kesergést és a múltnak visszasóvár- 
gását. A mannával elégedetlen, húst követelő Izrael népe rakásra 
szedhette és habzsolhatta a fürjeket, de vesztére: belepusztultak (11, 
31—33). A bűnösen visszakívánt hús méreggé lett a szervezetükben. 
Másik alkalommal pedig a „megkeseredett lelkű népre” Isten halá
losan maró kígyókat bocsátott (21, 4—6). Az egyik helyet, ahol ez 
történt, „kívánság sírjainak” nevezték el (11, 34): temetőnek, ahová 
a múlt visszakívánása juttatta az embereket. Egyházunk és papi 
nemzedékünk temetője lenne, ha nem tudná hitben alázatosan, belső 
engedelmességgel és csendes türelemmel elfogadni az egyháznak és 
szolgáinak mai küzdelmesebb, szegényesebb életformáját, s inkább 
belefulladna saját keserűségébe és kívánságaiba. Sokszor összeszo
rítja szívemet a félelem: nem lehet büntetlenül megúszni azt, amit 
egyházunk népe és papjai a régi világ visszasírása tekintetében Is
ten ellen vétkeznek! Valóban: Isten ellen? Valóban bűn-e a múlt 
visszakívánása és a jelen életformájával szemben történő elégedet
lenség? Hogyne. Mert lázadás az Isten ellen: fellázadunk az Isten 
kezéből kapott pusztai életforma, a manna szegényes és egyhangú 
eledele ellen. Szolgálati és életkedvünk sokszor meddő sóvár emlé
kezésekbe fullad bele, és lelkünk erejét keserűség marja halálra. 
„Izrael nem a puszta viszontagságaiban, hanem az Istennel szemben 
való ellenállásban ment tönkre.” (Kroeker). Ma is így van: nem a 
szocializmus világában vezető vándorutunk viszontagságaiban megy 
tönkre egyházunk, hanem mérhetetlen lelki károkat okoz magának 
és belső egyházi szabotázst hajt végre a régi világ hitetlen, önző 
visszasírásával. A puszta viszontagságait áldássá változtathatja az 
Isten rajtunk, de a lázadó keserűséggel magunk fordítjuk átokká 
az áldást.

Az anyaszentegyház vándorútján mi, mai lelkésznemzedék fogad
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juk el Istentől az egyszerűbb életet, egyhangúbb kenyeret, küzdel
mesebb életformát, s meneküljünk meg attól, hogy régi világunk 
visszasírása és mai papi életkörülményeink felett való kesergés meg
bénítsa belülről szolgálatunkat és keresztyén életünket.

Lelkipásztor, 1950. decemberi szám

5. Megromlott gyülekezet, bűnös pap
2 Móz 32, 1-8

Az egyház vándorútjának küzdelmes szakaszain nagy a kísértés, 
hogy csak a külső nehézségeket nézzük, a helyzetet bíráljuk, a gyü
lekezettel szembekerült emberek magatartásában lássunk veszedel
met. Ilyen időkben legnehezebb magunk felé nézni, az egyház belső 
bajait alázatosan észrevenni, s bűnbánattal felismerni, hogy egyhá
zunk legnagyobb nyomorúsága nem kívülről, hanem belülről szár
mazik. A vándorút viszontagságairól most fordítsuk tekintetünket 
a vándorúton haladó népre és papjára, Isten népére és Isten papjára.

A fenyegető helyzet a Vörös-tengernél, az egyhangú, sivár puszta 
sokszor halálosnak látszó ínségeivel — nem olyan szomorú látvány, 
mint Isten népe és papja közelről, belülről. Ma sincsen másként. 
A legfájdalmasabb látvány magunk vagyunk: híveink és mi, a lel
kipásztoraik. Másokon, kívülállókon, körülményeken felháborodni 
— ehhez még egyáltalában nem kell hívő szem, de a befelé néző te
kintet nagyon ritka sorainkban, pedig Isten a másokat ítélő szemet 
befelé fordítja: „ . . .  a gerendát, amely a te szemedben van, nem 
veszed észre?” (Mt 7, 3) Gondolj most a faludra, s nevek jutnak 
eszedbe, akikről felháborodottan, egyházvédő tudattal beszélsz. Egy 
pillanatra fordítsd el róluk szemedet, és nézz a híveid szívébe, a 
magad szívébe is, s el kell, hogy fogjon a borzalom. Mert abban 
nincs semmi különös, hogy mások olyanok, amilyenek, de hogy Is
ten népe, a jó evangélikusok, a gyülekezet olyan-amilyen —, ez 
mélyen megalázó, bűnbánatra indító.

Mit fogott fel Izrael népe a kinyilatkoztatásból, amelynek csodá
latos eseményei közvetlenül mögöttük vannak?

Mi volt ez a kinyilatkoztatás? Isten kiszabadította népét Egyip
tomból, és vezeti az ígéret földje felé, közben pedig kijelenti nekik 
az ő akaratát, a törvényt. Ebben a cselekedetsorban Isten irgalmas, 
szent arca fordult ragyogóan feléjük. A kinyilatkoztatás hatalmas 
csodái után ők pedig így szólnak Áronhoz: „Csinálj nékünk istene
ket, kik előttünk járjanak; mert nem tudjuk, mint lőn dolga ama
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férfiúnak, Mózesnek, aki minket Egyiptom földéből kihozott” (1. v.). 
Micsoda együgyű, értelmetlen beszéd! Ez előtt a vulgáris vallásos
ság előtt — ha még egyáltalában annak is lehet nevezni — elmosó
dik, sőt eltűnik az önmagát kinyilatkoztató Isten arca. Ezek az em
berek megközelítőleg sem fogták fel, hogy kicsoda az Isten, aki szólt 
hozzájuk és cselekedett velük Mózesen keresztül.

Az anyaszentegyház mai vándorútján az átlagevangélikusok va
jon jobban tudják, hogy kicsoda az élő, igaz Isten? Nem együ- 
gyűen, értelmetlenül és valótlanul képzelik-e el maguknak az Is
tent? Talán két évvel ezelőtt történt, hogy az egyik faluban gyü
lekezeti szolgálatom alkalmával külön beszélgettem e kérdésről a 
férfiakkal. Volt közöttük idős presbiter és fiatal értelmes férfi. Meg
döbbentő volt a „keresztyén” istenfogalmuk: elmosódott kép a 
gondviselő és a földi életben a jót jóval, a rosszat rosszal fizető Is
tenről. Az üdvözítő Isten, Jézus Krisztus Atyja nem élt a lelkük
ben. Lényegileg tiszteletreméltó pogány istenképzetük volt, s hitük 
képzetvilágát tekintve könnyen mondhatná valaki rájuk: evangé
likus pogányok. S ez nem elszigetelt jelenség. Csinálj egyszer pró
bát gyülekezetedben az átlagevangélikusokkal: micsoda vallási ká
osz, a [vulgáris] katolikus cselekedetekből való megigazulás tana, 
az általános kinyilatkoztatásra épülő pogány istenfogalom tárul 
majd eléd azoknak az embereknek a leikéből, akiknek pedig része 
volt az evangélium hirdetése révén a Jézus Krisztusban történt ki
nyilatkoztatásból. A befelé néző egyházi tekintet előtt ez a kiáltó 
látvány. Isten népe nem ismeri az Istent, elmosódik előtte a meg
váltás kinyilatkoztatása.

Azt az űrt, amelyet az élő, igaz Isten hiánya jelent az emberek 
életében, nem lehet elviselni, ki kell tölteni valamivel. Így jelennek 
meg az istenpótlékok. Nincsen ember, akinek ne lenne istenpótléka. 
Ha más nem, az ateizmus az istenpótléka. A pap legnagyobb kísér
tése, amikor az emberek ezzel a kívánsággal lépnek eléje: „Csinálj 
nékünk isteneket” (1. v.). Az élő, igaz Isten hiánya istenpótlék után 
kiált, és sok ember ezzel az igényével a „szakembernek” tartott 
paphoz fordul: majd csinál ő nekünk istent. Isten népének papja 
bizonyára tudna ellenállni ennek a kísértésnek, ha nyíltan kérnék 
tőle, hogy az egy igaz Isten helyett bálványokat adjon nekik. De a 
kérés rejtettebb, megejtőbb: az l . : és 4. versben „istenek” helyett 
az újabb exegézis egyes, számot olvas, s ezt az olvasási módot alátá
masztja az 5. vers, ahol nyilvánvalóan az Istenről és nem istenek
ről -van szó. így hangzik tehát a kívánság: Csináld meg nékünk az 
Istent! A mindenható, szent, titokzatos, távoli nagy Istent csináld 
meg nékünk emberire, megfoghatóra, kicsire, ártalmatlanra. A ki
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nyilatkoztatott Isten helyett olyan isten kell nekik, aki szépen bele
illik az életükbe, s be lehet fogni saját elgondolásaik szekerébe.

Híveink tőlünk is azt várják, hogy az ő istenigényüket pontosan 
kiszolgáljuk. És erre a szószéken elkezdjük faragni az Istent! Bál
ványkészítőkké leszünk próféta helyett, a kinyilatkoztatás tiszta tol- 
mácsolója helyett. Ne gondold, hogy ez túl merész kijelentés a mai 
evangélikus lelkészekre nézve. Azon a nyári lelkészkonferencián, 
ahol ez az áhítatsorozat elhangzott [Balassagyarmat, 1950. július
18—21.], Szabó József püspök megrázó előadásában arról beszélt, 
hogy Krisztus keresztjét görög módra átalakítottuk a kereszt bo
londságának megkerülése érdekében ( 1 Kor 1, 22—23). Lépten-nyo- 
mon botlunk olyan prédikációkba, amelyből nyilvánvalóvá lesz: 
nem kell a kereszt Istene, hanem az emberek szájaíze szerint átfa
ragjuk az Istent.

Ennek a következménye, hogy a szószékek alatt sokan ezzel a csi
nált istennel és nem a kinyilatkoztatott Istennel találkoznak. Íté
letté lesz az egyházon a marxizmus ideológiája a keresztyénséggel 
és az Istennel kapcsolatosan, mert azok, akik kialakították és kép
viselik, a keresztyénség területén sokszor csak ezzel a csinált isten
nel találkozhattak, s erről a csinált istenről úgy látták, hogy nagyon 
is „osztályarca” van. Evangélizációk és konferenciák is ugyanilyen 
ítélet a szószéki istencsinálás felett: évtizedek óta templomba járó 
emberek megrendülten ismerik meg egy-egy ilyen alkalommal Jé
zus Krisztust. Miért nem találkozhattak a szószékek alatt az élő Is
tennel? Nyilván van ennek más magyarázata is, de azért ezt a kér
dést sem tehetjük félre: talán csak nem faragott istent kaptak a 
szószékekről a Jézus Krisztusban testté lett Isten helyett?! Ma is 
nagy a gyülekezeteink kísértése, amellyel papjaik felé fordulnak: 
Csinálj nékünk érdekeinket védelmező istent!

Ez az alapvető romlás a legmélyebb baj bent az egyházban: a 
bűnből, halálból Jézus Krisztus által megváltó Isten arca ködbe 
vész, és előtérbe kerül a lelkekben az emberi gondolatból, vágyból, 
elképzelésből, a kinyilatkoztatás forgácsaiból tetszés szerint össze- 
eszkábált istenalak.

Természetes, hogy ez a csinált isten azután jó kulisszának az éle
tünk tetszés szerint való berendezéséhez. Izrael ünnepi áldozatot 
vitt az Áron által készített istennek, s vallásos kötelességének eme 
elvégzése után „leüle a nép enni és inni; azután felkelének játszani” 
(6. v.). Nem ártatlan szórakozásról van itt szó, hanem kultikus mu
latozásról, kicsapongásról. A faragott isten előtt folyhat az élet má
mora. Nem lesz-e a magunk képzelte Isten ugyanígy kulisszává na
gyon sok hívünk életében?! A templom, az egyházi cselekmények
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— mint például a keresztelés, esketés — ilyen esetben vallásos hát
teret alkotnak az Isten akaratától függetlenített élethez.

Az anyaszentegyház vándorútján a mai idők egyik legégetőbb, ha 
nem a legfontosabb kérdése: mered-e összetörni gyülekezeted előtt 
a magadfaragta bálványt, és helyette hirdetni az élő igaz Istent? 
Jézus Krisztust, a Megfeszítettet és a Feltámadottat? Adná ehhez 
Isten Szentlelke igéjének világosságát és bátor szólását!

Lelkipásztor, 1951. februári szám

6. A közösség ereje, a Lélek áradása
4 Móz 10, 1-10; 11, 10-29

Az ezüstkürtök a pusztai vándorlásban a közösségteremtés esz
közei voltak. A tömegből, a szétszórt egyedekből a kürtök megfú- 
vása hozott létre közösséget az ünneplésben, a tanácskozásban, az 
indulásban és az ütközetben. A kürtszó gyűjtötte egybe Isten né
pét a „gyülekezet sátora” , a szenthely elé. A kürtöket megfújták 
az áldozatok kezdetekor. Kürtszóra indult el a tábor, s a kürtök 
harsogtak, amikor viadalra mentek Izrael fiai az őket háborító el
lenség ellen.

Ugyanakkor az ezüstkürtök az imádság eszközei is voltak. Ütkö
zet előtt a kürtszó nemcsak a közös harcra hívott, hanem Istent is 
„emlékeztette” : segítsen népének a küzdelemben („ . . .  akkor is azok
kal a kürtökkel fújjatok riadót és emlékezetben lesztek az Űr előtt, 
a ti Istenetek előtt, és megszabadultok a ti ellenségeitektől” (10, 9). 
Az ünnepek és az áldozatok alkalmával a kürtszónak nemcsak az 
volt a szerepe, hogy Isten előtt egybegyűjtse a népet, hanem az Is
ten felé is szólt: „És lesznek néktek (a kürtök) emlékeztetőül a ti 
Istenetek előtt” (10, 10).

Összefogás nélkül nem lehet menni a pusztai vándorúton, de az 
összefogás szent összefogás, Isten színe előtt történő, imádságos egy
bekapcsolódás: az anyaszentegyház csak közösségben járhat, szol
gálhat, küzdhet.

Az anyaszentegyház vándorútjának mai szakaszán nélkülözhetet
len szükség van erre. Az egyház életében eljött a közösség ideje. 
Mindig is baj volt, amikor elfeledkeztünk arról, hogy az egyház, a 
gyülekezet — közösség. De ma Isten kemény leckékkel tanít s va
lószínűleg egyre keményebb leckékkel fog tanítani arra, hogy a 
gyülekezetnek közösséggé kell válnia. A közösség szót bibliai érte
lemben használom: a közösség nem egy szűk kis csoport a gyüleke
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zeten belül, hanem a közösség a gyülekezet tagjait hitben és szere
tetben összefűző kapcsolat ápolása. Vállalása annak a közösségnek, 
amelyet Isten Jézus Krisztus keresztjével megteremtett közöttünk. 
Éspedig ennek a közösségnek vállalása nemcsak a „hívőkkel” , még 
kevésbé a csak saját kegyességi típusunk szerinti hívőkkel, hanem 
a kallódókkal, a keresőkkel, Krisztus testének alvó, mozdulatlan 
tagjaival is. Vállalni kell a közösséget a gyülekezet tagjaival az ér
tük való imádságban, felelősségben, irántuk való megértésben, sze
retetben, a nekik való szolgálatban.

Az egyház közösséggé válásának különösen két vonatkozásban 
van sürgető feladata számunkra.

1. A papi közösség megteremtése. Az anyaszentegyház vándordí
ján soha, de ma különösképpen nem vándorolhatnak a papok az 
egymással való közösség komoly vállalása és gyakorlása nélkül, ösz- 
szegyűlnek-e a lelkészek, amikor felhangzik az őket hívó „kürtszó” : 
lelkészértekezleti meghívó, lelkészkonferencia és lelkészevangélizá- 
ció híradása? A papokat hívó kürtszónak sokszor kell felhangzania, 
hogy az egymástól talán csak néhány ház vagy egyetlen emelet, 
sokszor azonban 10—20 km távolságban, a földrajzi messzeségtől 
vagy közelségtől függetlenül pedig gyakran mérhetetlen lelki távol
ságokban élő lelkésztestvérek összejöjjenek, közösséggé váljanak az 
együttes elcsendesedésben, úrvacsoravételben, közös imádságban és 
a másik gondját, terhét felvállaló testvéri beszélgetésben. Van 
egyházmegye, ahol félévenként jönnek össze a lelkészek: nyilván 
berozsdásodott a kürt, s még mindig nem jöttek rá, hogy milyen ál
dásokat rejt magában a szolgatársak közössége. Persze, a lelkésze
ket közösségbe hívó kürtszók úgy érnek valamit, ha egyszersmind 
imádságok is: Uram, Te gyűjts össze bennünket. Te tégy eggyé ben
nünket. Te rontsd le a közöttünk lévő válaszfalakat, Te vedd el kö
zülünk a szeretetlenséget, türelmetlenséget és gőgöt. Vajon hányan 
imádkoznak a nyár készülő lelkészi alkalmaiért? — Közösséggé 
azonban csak akkor válunk, ha a lelkészegyüttlétek Isten színe előtt 
való egybegyűlések. Nagy a kísértés, hogy a papi együttlétek ki
merülnek a közös gondok ecsetelésében, véget nem érő panaszko
dásban, sötéten látó rémisztgetésben vagy nagyon evilági hiú re
ménykeltésben. Ismételt tapasztalat mutatja, hogy kérdéseink az 
ige körüli közös elcsendesedésben, bibliaköri beszélgetésben oldód
nak meg, s itt teremti Isten testvéri közösséggé a teológiai, kegyes
ségi, szellemi és mai tájékozódási tekintetben sokszor annyira kü
lönböző papokat. A lelkészek közössége ezen az úton válik egymást 
valóban segítő, lelkiekben és anyagiakban támogató fraternitás-sá 
(milyen mélyértelmű szép szó!), testvérközösséggé.

2. A gyülekezet közösségének megteremtése. A pusztai vándorlás

111



ezüstkürtje ma minden harang, amikor megkondul a toronyban, és 
hívja a fehér falusi házakból vagy nyüzsgő városi utcákból Isten 
népét a templomba. A közösséggé válás alkalma minden istentisz
telet, gyülekezeti alkalom, legfőképpen a megterített úrvacsorái ol
tár. De azt kell látnunk, hogy ezek mellett az alkalmak mellett is 
mennyire széteső a gyülekezetünk. Egyszerűen azért, mert igazi ko
héziós erő csak az élő hit lehet, amelyet Isten Szentlelke teremt az 
ige által. Gyülekezetünk annyiban és ott lesz egymást szolgáló kö
zösséggé, amennyiben és ahol a Jézus Krisztusban való élő hit kap
csolja össze a tagokat. A gyülekezet közösséggé válása tehát nem
csak az istentiszteleti és egyéb ige körüli összejövetelek számától, 
hanem a gyülekezet lelki ébredésétől is függ. A viva vox evangelii 
[az evangélium élő szava] alkalmait és az élő hitet semmiféle szer
vezés nem pótolhatja a gyülekezet közösségteremtésében. Vannak, 
akik azt gondolják, hogy a jól szervezett, kézben tartott gyülekezet 
olyan közösség, amely erősen egybe van kovácsolva s kibírja a ván
dorút nehézségeit. Roppant tévedés, amelyet e tévhitben levő lel
késztestvéreink akkor vesznek majd észre, amikor gyülekezetük 
összetartó ereje, közösségi tudata erősebb teherpróbának lesz ki
téve: gyülekezetek roppanhatnak össze szánalmasan, ahol nincsenek 
elegendő számban komolyan hívő emberek. Mert ezek a malter a 
gyülekezet falának téglái között. Az anyaszentegyház vándorújá
nak mai útszakaszán egyre inkább csak az élő hitű keresztyének 
fogják összetartani a gyülekezetei, ők a gyülekezet közösségépítő és 
közösségalakító eleme.

Vannak a mai gyülekezeti életben olyan alkalmak, amelyek kü
lönösen alkalmasak, hogy a gyülekezetét közösséggé teremtsék. Ta
lán a három legfontosabbat említem.

Az egyik a gyülekezeti bibliakör. Sokszor nevezik imaórának és 
„közösségnek” is — úgy érzem helytelenül. Mert jaj, ha egy gyüle
kezet közössége erre a néhány emberre és erre az egyetlen össze- 
jöveteli alkalomra korlátozódik! Istennek legyen hála, nem korláto
zódik ott sem erre a közösség, ahol azt hiszik, hogy így van. Mert 
a közösség megvalósulási lehetősége sokkal tágabb körű a gyüleke
zetben. De az bizonyos, hogy a gyülekezeti bibliakör, ahol együtt 
beszélgetnek el az igéről és együtt imádkoznak, különösen is áldott 
közösségi alkalma a gyülekezetnek. A közösség valósága itt foko
zottan nyilvánvalóvá, gyakorlása közvetlenül lehetővé válik az igé
ben, imádságban és szolgálatban való egybeforrás révén. Fújjátok 
meg, lelkésztestvérek, a gyülekezeti bibliakör ezüstkürtjét, s legyen 
ez bár csupán egyik, de nyilván legáldottabb alkalma a gyülekezet 
közösségének.

A másik közösségteremtő eszköz a pásztori látogatás, ha imádság
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gal, Isten színe előtt történik. Amikor az egyik vagy másik család
nál, a hétköznapi életük színhelyén, az ő gondjaikkal, kérdéseikkel 
elinduló beszélgetés Isten üzenetévé, igéjévé lesz a számukra, ab
ban a pillanatban ott közösség teremtődik, amely nemcsak a lelki- 
pásztort és a családot kapcsolja össze, hanem a gyülekezetét is ösz- 
szébb forrasztja, mert a családot a gyülekezet közösségi alkalmai 
(istentisztelet, bibliakör stb.) felé vonzza, s ugyanakkor a gyülekezet 
tagjaival való összetartozandóság tudatára is ébreszti, mégha erről 
a beszélgetésben külön nem is esik szó. Sok lelkész azt gondolja, 
hogy a gyülekezet nem élő hitű tagjainak látogatása csak misszió. 
Az is, de mégis több: az ezüstkürt közösségteremtő szolgálata. Kö
zösséggé egy gyülekezet nem lehet a lelkipásztori látogatás folyta
tása nélkül.

A harmadik időszerű gyülekezeti közösségteremtő lehetőség: a 
család keresztyén közösségének munkálása. A gyülekezet közössége 
a családok keresztyén közösségein épül fel. Baj az, ha a gyülekezet 
közösségét csak egyes hívők építik, és nem a keresztyén családi kö
zösségek hordozzák, amelyek tovább terjesztik a közösséget maguk 
körül szomszédok, ismerősök bevonásával. Egyre inkább megnő a 
családok házi áhítatainak jelentősége: a Biblia körül válik a család 
igazán közösséggé, ahol a szívek megbékélnek egymással, és ki
csiny gyülekezetként lesznek egymást szeretetben, megbocsátásban 
hordozó, egymásnak segítő társak a mindennapi életben. Segítsük 
oda a családokat, hogy esténként felhangozzék az ige köré hívó 
„ezüstkürtszó” .19

Bárcsak a papok az anyaszentegyház vándorútjának mai szaka
szán rájönnének, hogy közösség nélkül nincs gyülekezet, s lennének 
a gyülekezet közösségének igazi építői.

*  *  *

Mózes életében azt a pillanatot mutatja meg a pusztai vándorlás 
másik most olvasott fejezete, amikor a próféta lelkileg összeroppan. 
Belerendül a nép Isten ellen való lázadásába, amikor hitetlenül visz- 
szasírják régi világukat. Így kiált fel imádságában: „Miért nem ta
láltam kegyelmet a te szemeid előtt, hogy ez egész népnek terhét 
én reám vetéd?. . .  Ha így cselekszel velem, kérlek, ölj meg enge- 
met, ölj meg, ha kedves vagyok előtted, hogy ne lássam az én nyo
morúságomat” (11, 11. 15). Prófétai összeroppanás ez a felelősség és 
tehetetlenség alatt! Látja gyülekezetének a hitetlenségét, érzi, hogy 
hiába birkózik vele, nem tud változtatni rajta, s nem képes tovább 
hordozni az eredménytelen, kudarcos szolgálat kétségbeejtő terhét. 
Nem roppansz-e bele a kiáltó hitetlenségbe, amit gyülekezetedben
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látsz? Roskaszt-e Isten népe belső állapotának szomorú látványa, 
amint előzőleg e sorozatunkban feltárult előttünk („Megromlott 
gyülekezet” )? Ha komolyan veszem a papi szolgálatot, akkor nem 
bírom a gyülekezetért való felelősséget és a munkát egyedül elhor
dozni. „Nem viselhetem én magam mind ez egész népet, mert erőm 
felett van” (11, 14).

Isten kegyelmes cselekvése ekkor munkatársakat ad Mózesnek, 
jobban mondva a meglévő munkatársakat, a nép véneit és elöljá
róit, megtölti ugyanazzal a lélekkel, prófétai lélekkel, Isten Leikével. 
Mózes presbitereinek pünkösdje van itt előttünk (11, 16—17. 25).

Az anyaszentegyház vándorútjának mostani szakaszán, ha a pap 
meg akar menekülni a lelkiismereti és m unkabeli összeroppanástól, 
kellenek, akik megosztják vele lélek szerint gyülekezetének terhét. 
Azért kell imádkoznia a gyülekezet lelkipásztorának: Isten Szent
lelke áradjon ki a gondnokomra, presbitereimre, egyházfimra, az 
önkéntes munkásokra és mindazokra, akik valamilyen feladatkört 
töltenek be a gyülekezetben. Mit teszel azért, hogy a gyülekezeted 
szolgálatában állóknak legyen valódi pünkösdjük? Van-e benned 
olyan lélek, lelkipásztori lélek, amely kisugárzik munkatársaidra, 
és sodorja őket is? Árad-e rajtad keresztül a Szentlélek?

Ma nagyon sokszor fordított a helyzet, s ezt világosan látnunk 
kell, bármennyire is megalázó: gyakran nem a papban van meg Is
ten Lelke, hogy onnan áradjon tovább gyülekezetének elöljáróira és 
munkásaira, hanem előbb jelentkezik Isten Lelke a gyülekezetben, 
s a papnak alázatosan könyörögnie kell, hogy neki is adassék az a 
Lélek, amelynek pünkösdi lángjait látja a hívő Nagy Józsefben, a 
parasztemberben, vagy a bibliás Kis Eszter munkáslányban. Sok
szor a gyülekezetekben nem annyira mi papok adunk, hanem mi 
kapunk a Szentiélektől gyülekezetünk tagjain át. Gyülekezeti tagok 
pünkösdje ebben a percben erőteljesebb egyházunkban, mint a pa
pok pünkösdje. Ne zárkózz el pap létedre attól a Lélektől, amely 
árad az egyházban. Itt is, ott is hallani áldott zúgását.

Két vén éppen nem volt Mózes mellett, amikor Isten a prófétai 
lélekből adott a többinek. A tábort járták valahol. És mégis áradt 
rájuk ugyanakkor a lélek, és prófétáltak. Józsué, Mózes szolgája 
szerette volna, ha Mózes megtiltja nekik a prófétai szolgálatot, de 
ő nem teszi (11, 26—29). Hasonló jelenet játszódik le Jézus tanítvá
nyai körében is (Luk 9, 49—50). A parókusi jogot Isten nem helyezi 
a Lélek áradásának útjába. S ha valaki a parókusi jogot a Lélek ol
tására használná fel, nem Isten szerint és nem a gyülekezete javára 
cselekednék.20 Ha lennének gyülekezetünkben, akikkel nem tudunk 
egészen egyetérteni, vagy akik nem tudnak teljesen mellénk állni, 
de az Isten lelke nyilvánvalóan dolgozik bennük, boldogan enged
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jük őket: „Vajha az Úrnak minden népe próféta volna, hogy adná 
az Űr az ő lelkét beléjük” (11, 29). Nemrégiben került elém egy eset: 
a parókiától 6—7 km-re fekvő leánygyülekezetben néhány hívő 
leány és felnőtt együttes bibliaolvasását igyekezett megakadályozni 
a lelkész mindenféle ürüggyel. Pedig nem szektás jelenséggel, ha
nem evangélikus lelki ébredéssel állott szemben. Ahelyett, hogy uj
jongott volna, és maga segítette volna előre őket a keresztyén hit
ben és életben! Még mindig vannak lelkésztestvérek, akik nemcsak 
nem kívánják, de egyenesen megrémülnek, sőt ellene is dolgoznak, 
ha valami megvalósul az Isten tetszésétől kísért igazi prófétai imád
ságból: „Vajha az Úrnak minden népe próféta volna, hogy adná az 
Úr az ő Lelkét őbeléjük” .

Igen, bárcsak lenne egész egyházunknak, gyülekezeti tagjainknak 
pünkösdje. Ezzel a tekintettel nézz a magyar evangélikus ébredésre, 
annak különböző irányzataira, színeire. Nem arról van szó, hogy 
mindegy a tiszta tanítás, sőt ennek érdekében harcolni kell, de ne 
úgy, hogy az Isten Lelke ellen harcoljunk. Tudomásul kell vennünk, 
hogy a Szentlélek nincs a gyülekezet lelkészéhez kötve, egyházunk
hoz sincs kötve, és sokszor az Isten Lelke olyan megbotránkoztató 
módon fúj gyülekezetünkben, hogy szemünk káprázik bele, kiket is 
érint meg.

A lelkészeknek meg kell találniuk gyülekezetükben az Isten 
Leikétől megérintett munkatársakat. Meg kell fogniuk azok kezét, 
akikkel azonos Lelket és felelősséget vettek. Amikor ezeket a soro
kat olvasod, határozott személyekre gondolj a gyülekezetedben. Ta
lán egy parasztfiúra, talán egy idősebb nénire, akikben látod a Lé
lek jeleit felvillanni, de idegenkedsz és húzódozol tőlük ezért vagy 
amazért. Ne félj együtt dolgozni azokkal, akiket Isten Lelke hajt be
lülről.

Isten azért érezteti meg veled szolgálatod és felelősséged bírha- 
tatlan súlyát, hogy keresd a gyülekezetben a munkatársakat. Talán 
azért nem adhatta meg neked Isten a munkatársakat, mert még 
elég erősnek érzed magad, hogy magadban hordozd az egész gyü
lekezet terhét. Bizonyos — ezt határozottan mondom —, hogy gyü
lekezetedben is vannak, akikben Isten Lelke dolgozik, csak fedezd 
fel őket, és merd elfogadni Istentől vett munkatársaidul, hogy össze 
ne roskadj az erődet, idődet és munkaképességedet meghaladó lel
kipásztori feladat alatt.

Lelkipásztor, 1951. március—áprilisi szám
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7. Elmaradó vándorok, célhoz érő tekintet
4Móz 14, 11-24; 5Móz 34, 1-7

Vannak, akik nem érik el az ígéret földjét. Egy egész nemzedék 
nem jutott el. — Vannak az anyaszentegyház vándorútján, akik 
nem érnek haza, az üdvösségbe. Látták az Isten üdvözítő tetteit éle
tük során, mert hirdettetett nekik a keresztről szóló ige, de nem 
hittek a szónak. Tízszeresen és százszorosan ismételve hallottak Is
ten szabadításáról, és mégsem hittek, mint ahogyan a pusztában 
történt (14, 22—23). Csak azok érnek el az üdvösség földjére, akik 
minden viszontagság között, a látszattal és kézzelfogható valóság
gal szemben is, vakmerően hitték, hogy Istennek lehetetlennek lát
szó ígérete beteljesül.

Felvetetted-e már a kérdést, hogy mi lesz gyülekezeted tagjaival 
a haláluk után? Mi lesz azoknak a gyermekeknek örök sorsa, aki
ket megkereszteltél? Mi lesz a konfirmandusokkal, akik most tér
deltek templomod oltáránál? Mi lesz azzal a sok emberrel, akiknek 
nyújtod Krisztus testét és vérét? Hát azzal a még többel, akik a te 
ajkadról az életedben valaha igehirdetést hallottak? Szívedre nehe
zedett-e már, hogy gyülekezetedben százak és százak nem érnek el 
a célhoz? Számolsz-e elég komolyan azzal a szomorú ténnyel, hogy 
az egyház azoknak vándorcsapata, akik mind kapták az üdvösség 
ígéretét a keresztségben, de sokan, nagyon sokan lemaradnak út
közben, mert nem hisznek az ingyen kegyelemből való üdvösség 
drága ígéretének? Amikor majd odaérünk az örökkévalóság partjá
hoz, az 500 vagy 5000 lelkes gyülekezetednek a szolgálatoddal érin
tett egy vagy két nemzedékéből hányan lesznek ott s hányan vesz
tek el a földi vándorúton? Az Isten titka mindez, de a te felelőssé
ged.

Ez a felelősség egy másik kérdéssort is a lelkünkre helyez. Mi
ben látod lelkészi szolgálatod célját? Mi célból prédikálsz, tartasz 
bibliaórát, végzed a lelkészi munkát? Tudod-e igazában, hogy mi
ért mindez? Látod-e a célt, amit el akarsz érni? Vagy pedig te is 
csak mégy az élet és a lelkészi kötelességek útján, taposva a homo
kot, zúgolódva vagy jóllakva, de nem véve tudomást arról, hogy cél 
felé vezet az Isten, csodálatos, távoli, bizonytalannak látszó, de az 
isteni ígéret szerint mégis bizonyos cél felé? Igen, mi az egész papi 
munkád célja? Az emberek üdvössége valóban?

Néhány évvel ezelőtt, egy szívemhez nőtt kicsi faluban, ahol a 
maroknyi evangélikusságnak lelkipásztora voltam, lelkészbarátom
mal éppen az egyik kertajtón fordultunk ki. Látogatóban voltunk. 
Az evangélizáló vendéglelkész elbeszélgetett az idősebb asszony
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nyal. Áldozatkész, hűséges lélek, aki minden gyülekezeti ügyet nagy 
szeretettel karolt fel, de vajon, van-e neki Megváltója? — efelől ér
deklődött nála a szolgatársam. Nem kaptunk teológiailag precíz fe
leleteket, de mégis úgy éreztem, hogy társamnak igaza van, amikor 
a látogatás után így szólt hozzám: „Én azt hiszem, hogy Lidi néni 
ott lesz az üdvösségben.” — Vajon nem ez kell hogy legyen a belső 
titkos kérdésünk minden reánk bízott felől?!

*  *  *

Elérkeztünk a pusztai vándorlás történetének végéhez. Az utolsó 
jelenetet mutatja második igénk. Izráel népe kelet felől közeledik 
Kánaánhoz. Mózes felmegy Nébó hegyére. A Jerikótól keletre eső 
hegységről egész Kánaánra szép kilátás nyílik. Mózes tekintete be
járja az ígéret földjét. Először a keleti és az északi részekre néz 
(1/b. v.), majd a nyugati (2. v.) és a déli földet (3. v.) tekinti be. Ez 
az a föld, ahová Isten gyülekezetét vezette. „Megengedtem néked, 
hogy szemeiddel lásd, de oda nem mégy át” — mondja neki az Is
ten. (4. v.) Szeme előtt kitárul a drága föld, az új ország, s ezzel a 
látvánnyal a szemében hal meg. Tekintete célhoz ér, de ő maga 
nem. Ez a látvány, a célhoz érő tekintet azonban megérte szolgála
tának minden fáradságát, terhét, küzdelmét. Boldogan hunyja sze
mét a halál álmára, mert látja Isten népének eljövendő hazáját. 
Amit lát, reménység csak, és mégis valóság! „A távolból való látás 
a birtoklás boldog előízévé válik, s ezzel az édes előízzel a szájában 
fejezi be életét Mózes” — mondja egyik írásmagyarázó.

Az anyaszentegyház vándorútján nincs megállás: örök fáradság, 
külső és belső küzdelem, szellemi erőfeszítés, lelki tépelődés és belső' 
viaskodás a papi szolgálat. A viszontagságoknak nem lesz vége ha
lálunkig. A szolgálat küzdelme mindvégig tart. Küzdenünk kell ön
magunkkal, bűneinkkel, hitetlenségünkkel, erőtlenségünkkel, alkal
matlanságunkkal, és küzdenünk kell az Isten népéért, minden egyes 
személyért, hogy el ne vesszenek a kísértések közt az úton. Ebben 
telik el a lelkipásztori élet. Örlődés, hiábavalónak látszó fáradozás, 
mérhetetlenül sok küszködés. Minden nap új kérdést, új nehézséget 
vet elénk, s úgy esik ki a pásztorbot kezünkből, hogy sem magunk, 
sem gyülekezetünk nem ér célhoz. De a tekintetünk mégis célhoz 
ér. Reménységünk szeme bejárja az egész láthatatlan mennyei or
szágot, amely készíttetett Isten népének. S miközben lehunyjuk sze
münket a halál álmára, meghomályosodó tekintetünk előtt egyre 
jobban fénylik messziről az örök haza. Fejed és karod, tested és lel
ked fáradt az úttól a halál mérföldkövénél, de a tekinteted, a ke
resztyén reménység tekintete, boldogan pihen az eljövendő hazában.
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Eszembe jut Bach halála. Utolsó hónapjaiban megvakult. Egy re
gényes feldolgozás szerint felesége halála napjáról ezeket jegyezte 
fel a naplójában:21 „Az ablakhoz mentem és a függönyöket kissé 
széthúztam. A felkelő nap színesre festette az eget, én pedig le
nyeltem könnyeimet, hogy a kedvesnek békés és várva-várt álmát 
ne zavarjam. Nem is tudom, meddig állhattam ott. .. Egyszercsak 
az ő halk szavára lettem figyelmes: ,Magdaléna, kedves, jer ide!’
. .. Odarohantam az ágyához, amelyben tágranyílt szemekkel feküdt 
és rám nézett lés l á t o t t  engem! A süppedt homlok, mely régóta a 
látni vágyás erőfeszítésében ráncolódott, most egyszerre kitágult és 
fájdalmas gyönyörben fénylett. Ez volt Isten utolsó ajándéka az ő 
számára, hogy szeme világa az utolsó percben még egyszer vissza
tért. Még egyszer látta a napot, látta a gyermekeit, látott engem, 
látta kicsi unokáját, akit Erzsike elébe tartott, s aki az ő nevét vi
selte. Én pedig gyönyörű piros rózsát nyújtottam át neki. A tekin
tete ott időzött néhány pillanatig a pompás virágon. Egyszercsak 
megszólalt: Magdaléna, ahova én megyek, ott még szebb színeket 
fogok látni és olyan zenét hallani, amilyenről mi, te és én, eddig 
csak álmodhattunk. És színről színre fogom látni szemeimmel az 
Urat!”

Eszembe jut a Titanic katasztrófája. A süllyedő luxushajó fedél
zetén — a hullámsír felé tartó utasok kis hívő csoportja túlnézett a 
borzalmas, halálos percen, és boldogan zengte: „Csillagvilágokat el
hagyva már, Elfáradt lelkem is hazatalál. Ha majd hozzád jutok, 
Lábadhoz roskadok, Ottan megnyughatok Örökre én!”

És eszembe jut Podmaniczky Pál kis soproni villájának felirata: 
„Ez csak a szállásunk — az örök otthon odafönt vár.” A felirat a 
gazdát vesztett házról most szembe néz a virágzó fákkal, a tavasz 
minden pompájával, s mögüle egy immár örökre lezáródott szem
párban látom a célhoz ért, fénylő tekintetet.

Csak ezzel a célhoz ért tekintettel érdemes vándorolni és meg
halni. Az igazi papi halál — Mózes halála. Noha szemem végleg be
csukódik, ott van előttem, látom az Isten népének, az én gyülekeze
temnek — amelyet vezettem erre felé — a drága örök földjét. Nem 
hiába fáradtam, nem hiába küszködtem, ott lesznek, velem együtt, 
akik hittek Jézus Krisztusban [mai teológiai látásommal: és Isten 
kegyelméből mások is.] Megöregedett lelkésztestvérek, amikor visz- 
szapillantotok szolgálatotokra és mi mindnyájan, akik ugyanide ju
tunk, néztek-e, nézünk-e így előre?

Ezzel a bizonyos reménységgel érdemes élni, szolgálni és meg
halni az anyaszentegyház vándorútján.

Lelkipásztor, 1951. májusi szám
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Jegyzetek

1 Ebben a mondatban az „olyan jelenségek” azokra az esetekre vonatko
zott írásomban, amikor egyházi emberek aktív politikai szerepre vállal
koztak.

2 Első alkalommal itt nyert megfogalmazást a „kétmondatos egyházpoli
tika” . Az igenlő és a tagadó mondat nem dialektikus és nem paradox vi
szonyban van egymással, hanem összetartozik. Mindkettő hitelvi kijelen
tést és gyakorlati állásfoglalást tartalmaz egyszerre. Az első mondat azt 
fejezi ki, amiben Istenhez kötött lelkiismerettel engedünk a hatalom
nak; a második azt, amiben ellenállunk. A nagy kérdés mindig: hol a 
határ az engedelmesség és az ellenszegülés között?

3 „Az a benyomásom általában, hogy egyházi középiskoláink kiválóak, 
de nem a maguk nemében. [...] épp az a többlet hiányzik vagy gyengén 
érvényesül, [. . .] ami egyedül teszi létjogosulttá őket.” De „áldott lehe
tőség van bennük elrejtve” . (Túróczy Zoltán: Egyházi középiskolák. Pro
testáns Szemle. 1938. 426., 428.)

r‘ Dr. Ravasz László utolsó püspöki jelentésében, 1948. május 11-én szólt 
az iskolaügyről is. Az egész jelentés különben ellene mond annak a kép
nek, amely róla utólag kialakult. Éppen ellentéte volt az ő álláspontjá
nak az, amit egy magyar református lelkész a közelmúltban ökumenikus 
jellegű, nem hivatalos táborozó konferencián tulajdonított neki. E sze
rint a közlés szerint Ravasz László is vallotta volna a háború utáni 
években hazánkban a közvéleményben elterjedt mondást: „Guggolva il 
kibírjuk” , mert hamarosan vége lesz a proletárdiktatúrának. Idézek Ra
vasz László fentebbi püspöki jelentéséből, mely bizonyos hasonlóságot 
mutat a mi „harmadik egyházi utunkkal” : „ . . .  egy csomó olyan új fel
adat vár reánk, amelyek elől nemzedékünk ki nem térhet. E feladatok 
megoldásából az egyház új élete bontakozik ki, ha Istennek úgy tetszik, 
tavaszi virágzás formájában, ha pedig másképpen határozott rólunk, egy 
csomó új fájdalom, próba, megítéltetés éjszakájából előhozott hajnalké
pen. A legsürgősebben hozzá kell látnunk egész egyházi életünk átszer
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vezéséhez, amely immár el nem hárítható módon időszerűvé lett. [...] 
Az egyház századokon át az állami életnek sok tevékenységét végezte 
közvetve vagy közvetlenül. Részt vett az államigazgatásban, végezte a 
köznevelés munkáját, egyedül teljesítette a szociális és népjóléti felada
tokat. [...] Ezelőtt még egy századdal az egész magyar közoktatásügy 
legnagyobb részben egyházi munka volt; de ha az állam a közoktatás- 
ügy kizárólagos intézésére maga vállalkozik, unokáink már csak olyan 
egyházi iskolákat járhatnak, amelyek tisztán egyházi szükségleteket elé
gítenek ki.”  (Ravasz László XXVII. „és utolsó” püspöki jelentése. Buda
pest 1948. Kézirat gyanánt)

5 Az evangélikus egyházi vezetésben és egyházi sajtóban senki nem 
ajánlotta fel sem önként, sem kényszerből az államnak az egyházi iskolá
kat 1948-ban. Az ettől eltérő bármilyen megállapítás, visszaemlékezés nem 
felel meg a valóságnak, amit az egykori dokumentumok, így e kötetben 
közölt idevágó írások is félreérthetetlenül tanúsítanak. E cikkem megje
lenésekor (1948. június 6.) az iskolák államosítása eldöntött ügy volt. 
A Szabad Nép, a párt központi lapja 1948. május 30-án hozta a tudósí
tást Révai Józsefnek az értelmiségi nagygyűlésen elhangzott előadásáról, 
ezen a címen: „Az egyházi iskolák államosításáért folyó harc máris el
dőlt” . Lehetetlenség — mondotta többek között —, hogy a demokrácia 
ellenségeinek kezén hagyjuk a köznevelést. A kormány egyházunk (és a 
többi egyház) hozzájárulása nélkül terjesztette az országgyűlés elé az egy
házi iskolákat (néhány középiskola kivételével) államosító törvényjavas
latot. Az országgyűlés az erről szóló törvényt június 16-án fogadta el. 
Az államosítás a Deák téri leány- és a fasori fiúgimnáziumunkat nem 
érintette.

Cikkem azt a célt szolgálta, hogy „hitvalló szavunkat megszólaltatva” 
felkészítse a pattanásig feszült hangulatban egyházunk népét az elkerül
hetetlenre. írásomat nem előzte meg tanácskozás Túróczy és Szabó püs
pökkel; először ők is nyomtatásban látták (aminthogy a szerkesztésem
ben megjelenő kéziratokat előzőleg nem mutattam be senkinek). Hár
munkat azonban e kérdésben azonos látásmód vezetett.

6 Az egyetlen hozzáfűzés, amely iskoláink államosítását egyházunk ré
széről a nyilvánosság előtt kísérte, ez az írásom volt, melyet hívő össze
gezésül és egyházi előretekintésül az eseményhez az országos hetilapunk
ban közöltem. Utólag Radvánszky Albert egyetemes felügyelő és a püs
pöki karunk ezen a közleményen túlmenő további tájékoztatást nem tar
tott szükségesnek. (Lásd a püspöki kar 1948. július 5-i értekezletének 5. 
jegyzőkönyvi pontját. A „püspöki kar” megnevezést a jegyzőkönyvek és 
a korabeli szóhasználat alkalmazza a püspökök értekezletére; az egyházi 
alkotmány nem ismerte. Evangélikus Országos Levéltár — a továbbiak-
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ban: EOL — 17—8/II. 1948. sz.). Az értekezleten jelen voltak: Túróczy 
Zoltán' tiszakerületi püspök elnöklete mellett Ordass Lajos bányakerületi 
püspök, Szabó József dunáninneni püspök, Németh Károly dunántúli 
püspökhelyettes és Kuthy Dezső ny. püspök.

7 Ezzel a címmel és bevezető mondattal tettem közzé az Üj Harangszó
ban az evangélikus püspöki kar 1948. augusztus 17-i értekezletén elfoga
dott szöveget, amelyet Szabó József püspök fogalmazott. (EOL 17—9/II. 
1948. szám) Az eredeti irat megszólítása: „Kedves Tanító és Tanár Test
vérünk” . Keltezése: 1948. augusztus 20.

8 A tárgyalásokat Túróczy Zoltán püspök, Szabó József püspök, Kemény 
Lajos bányakerületi püspökhelyettes és az ő felkérésükre Kuthy Dezső 
ny. püspök folytatta. Kuthy Dezső addig is részt vett a püspöki értekez
leteken és az állammal folytatott tárgyalásokon. Ordass Lajos püspök 
távollétét magyarázza, hogy ellene (és Radvánszky Albert egyetemes fel
ügyelő, valamint Vargha Sándor főtitkár ellen) 1948. augusztus 24-én rend
őrségi eljárás indult valuta-bűncselekmény koholt vádjával.

A továbbiak folyamán szeptember 8-án letartóztatott Ordass Lajos 
püspököt 2 évi, Vargha Sándort 3 évi fegyházra ítélte a bíróság. Rad
vánszky Albertét egészségi állapota miatt október 1-jén I szabadlábra he
lyezték; ő a letartóztatás után rövidesen lemondott. Ordass Lajost egy
házi külön fegyelmi bíróság 1950. április 1-jén püspöki hivatalától való 
elmozdításra ítélte azzal az indoklással, hogy az ellene „az uzsorabíró
ság által hozott ítélet következtében előállott súlyos helyzet egyházi ér
deket sért.”

Ordass Lajos később megtudta, hogy az egyházi bíróság 12 tagja közül 
csak négyen szavazták meg a püspöki hivatalától való elmozdítás ítéle
tét. Nyolc személy tartózkodott. A bíróságban „szép számmal voltak hű
séges barátaim is” (Ordass Lajos: önéletrajzi írások. Bern, 1985. 392). 
Ugyancsak üres szavazólapot adott be a „harmadik egyházi úthoz” tar
tozó Túróczy Zoltán, Szabó József, Mády Zoltán. Rendkívül jelentős 
könyvében Vajta Vilmos ezt így értelmezi: „Ebben a sorsdöntő órában 
feltehetően még az ébredés képviselői is belátták az egyházi i hivatal [eb
ben az összefüggésben: a püspöki tiszt — V. I.] teológiai súlyát” (Vilmos 
Vajta i. m. 24.). Másról volt szó: a per kezdetétől fogva — magam sze
mélyesen is jelen voltam az uzsorabírósági tárgyaláson — tisztában vol
tunk a vád teljes alaptalanságával, majd a fegyházbüntetést kimondó 
ítélet jogtalanságával. Nevezettek tartózkodása az egyházi fegyelmi bíró
ság ítélkezésénél az igazságtalan állami ítélet elleni tiltakozást fejezte ki. 
A püspöki tisztet — Sólyom Jenő egyháztörténész megállapításai nyo
mán — az egységes lelkészi szolgálat egyik elágaztatásának vallottuk, 
amint azt Szabó József első, 1948. március 22-i püspöki körlevelében ki
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fejezésre is juttatta (Lelkipásztor 1949. májusi szám. 180—181. — Diako- 
nia 1987/1. szám. 21.). A tartózkodás a szavazástól az egyházi fegyelmi 
bíróság kétharmada részéről abban a helyzetben Ordass Lajos melletti 
állásfoglalást jelentett. Ordass Lajosnak püspöki tisztében való megha
gyása újabb, végzetessé válható koncepciós pert vonhatott volna maga 
után az akkori értesülések szerint (Ordass Lajos i. m. 392—393.).

Dr. Reök Iván egyetemes felügyelő az egyház nevében Ordass Lajos és 
Vargha Sándor érdekében 1950. április 14-én kegyelmi kérvényt adott 
be. Ordass Lajos május elején a váci fegyházban írásban kérte az igaz
ságügy-minisztert, hogy kifogástalan börtöni magatartása alapján bünte
tésének ún. nyolcadát engedje el. Ordass püspök 1950. május 30-án sza
badult. A Magyar Népköztársaság Legfőbb Bírósága 1956. október 5. nap
ján az Ordass ellen hozott ítéletet törvénysértőnek jelentette ki, és az 
ellene emelt vád alól bűncselekmény hiányában felmentette. Az Egyete
mes Egyház Törvényszéke 1956. október 8-án törvénysértőnek nyilvání
totta és hatályon kívül helyezte Ordass püspök ellen hozott egyházi íté
letet.

Az Ordass Lajos püspök ellen indult koncepciós per kiváltó oka köz
vetlenül nem az egyházi iskolák államosításának ügye volt, mert az ál
lamosítás már 1948. június 16-án megtörtént, és  az országgyűlés dönté
sét ő. is tudomásul vette azáltal, hogy 1948. július 5-én püspöktársaival 
együtt körlevelet bocsátott ki a lelkészekhez az államosítási törvény vég
rehajtása miatt szükséges egyházi intézkedésekről (EOL 17—8/11. 1948. 
szám. 6. jegyzőkönyvi pont). Ordass püspököt az állam az evangélikus 
egyházzal való megegyezés akadályának látta, s személye ellen már a 
tavasz óta folytak támadások. A koncepciós per és ítélet lényegi és köz
vetlen oka az volt, hogy Ordass Lajos az állami tényezők kívánságára 
nem volt hajlandó püspöki tisztéről lemondani. Ennek a feltételnek tel
jesítése esetén hármójuk letartóztatása és a per elmaradt volna (Ordass 
Lajos i. m. 323., 325., 328—329., 332). Ordass Lajosnak mások esetében 
is az volt az álláspontja, hogy állami nyomásra egyházi tisztségről nem 
szabad lemondani. Ennek első, drámai helyzetben történő megnyilatko
zása volt, amikor az 1945-ben a Nyíregyházán tíz évi börtönbüntetésre 
ítélt és megbetegedett Túróczy Zoltánnal az állam részéről közölték: sza
badon bocsátják, ha püspöki tisztségéről lemond, s Túróczy a püspöki 
konferenciát kérdeztette meg, hogy egyházi szempontból mi lenne a he
lyes döntése. Kapi Béla püspök arra hajlott, hogy a lemondást tanácsol
ják neki. Ordass Lajos azonban kifejtette: Túróczyt a hívek közakarata 
tette meg püspökké. „Ezek a hívek Túróczytól megállást remélnek. De 
ami ennél fontosabb lehet, hogy Istennek az egyház érdekében arra van 
szüksége, hogy Túróczy börtönben haljon meg. Szabad-e nekünk akkor 
azt a tanácsot adnunk, hogy kérje szabadon bocsáttatását lemondása 
árán?” E felszólalása nyomán a püspöki konferencia megüzente Túró-
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czynak: lemondását nem tanácsolják (Ordass Lajos i. m. 181.). Túróczy 
Zoltán e szerint cselekedett. Ordass püspök elvi álláspontját akkor is 
fenntartotta, amikor Túróczy Zoltán püspök kereste fel őt a szegedi Csil
lag-börtönben 1949 elején, és az egyház vezetősége nevében lemondását 
tanácsolta azzal, hogy ebben az esetben a kormány azonnali hatállyal 
szabadon bocsátja. Ordass az egyházi vezetőség tanácsát nem fogadta el 
(Ordass Lajos i. m. 358—360.).

Az egyházi tisztségről való lemondás kérdésében Túróczy Zoltán, Szabó 
József és magam nem tudtuk osztani Ordass püspök elvi állásfoglalását. 
(Álláspontunkat magunkra vonatkozóan is érvényesítettük, amint e 
könyv bevezetésében említettem.) Ö egyrészt a hívek bizalmához való 
hűségre építette felfogását. A lemondás ilyen esetben azonban nem a bi
zalom visszautasítását jelenti. Ordass Lajos maga is tudta Scholz László 
révén, aki Túróczy Zoltánt kísérte a látogatásakor, hogy a lelkészek 
nagy többsége az adott történeti helyzetben nem ragaszkodik püspöksé
géhez (Ordass, i. m. 359.). Annak kijelentését pedig, hogy ilyen esetben 
mi az Isten akarata, más személyre vonatkozóan aligha lehet embernek 
megkockáztatnia. Ordass Lajos saját magára vonatkozó lelkiismereti 
döntése előtt tisztelettel meghajlunk, de hitelvi felfogásként azt nem 
tudtuk vállalni. Nem tette ezt lehetővé az egyházról vallott biblikus-hit- 
vallásos képünk. Az egyháznak élnie, az evangéliumnak hirdettetnie kell, 
ha egyes személyek szolgálata külső akadályokba ütközik is. Nem a le- 
mondás megtagadása viszi előre az ügyet, aminek szolgálatára rendeltet
tünk. Azokban a nehéz években is folyt tovább az egyház igazi élete 
hűséges munkásainak csendes vagy kiemelkedőbb szolgálata által.

9 E szám nyomdai munkálatai közben még nem tudtuk, amiről azután 
rövidesen értesültünk, hogy az Új Harangszó további megjelenését a kor
mány azonnali hatállyal betiltotta. Erről az előfizetőket szeptember 14-én 
körlevélben értesítettük. A lap újraindulása érdekében folytatott tárgya
lások nyomán másfél hónap múlva, október 31-én jelenhetett meg az Új 
Harangszó következő száma. A lap újraengedélyezése feltételeként szer
kesztőbizottságot kellett létesítenünk. Ennek tagjai: Túróczy Zoltán, 
Szabó József, Dezséry László, Groó Gyula, dr. Gyimesy Károly. A szer
kesztőbizottság a gyakorlatban nem működött; a lapot továbbra is ma
gam szerkesztettem az addigi szellemben. 1949. február 27-től Túróczy 
Zoltán és Szabó József neve nem szerepel a szerkesztőbizottság tagjai 
között, mert feleslegesnek tartották nevük feltüntetését a névleges szer
kesztőbizottságban. Nevük elmaradása a lap szerkesztésének irányát nem 
érintette.

A lap betiltása közvetlenül Ordass püspök 1948. szeptember 8-i letar
tóztatása után következett be. A betiltás okát nem közölték, de nyilván
való volt, hogy lapunknak az egyház érdekében folytatott folyamatos
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küzdelme, az iskoláink és Ordass püspök személye melletti ismételt ki
állása miatt történt az egyház kormányzásába való radikális beavatko
zás pillanatában. A kötetünkben közöltön túl más írások is jelentek meg 
lapunkban Ordass püspökkel kapcsolatosan. Többek között Ordass La
josnak, a pünkösdi számunkban írt cikke Eivind Bergrav, Észak evangé
likus óriása címmel. Az augusztus 22-én, az Egyházak Világtanácsa amsz
terdami gyűlésének kezdő napján vezércikk jelent meg, melyet Az egy
házak amszterdami világgyűléséhez címmel Ordass Lajos írt. A szeptem
ber 5-i számunkban Vajta Vilmos, Pósfay György és Leskó Béla augusz
tus 23—27. közötti helyszíni beszámolóit közöltem Amszterdamból, me
lyekből kitűnt a világgyűlés ismételt sajnálkozása Ordass Lajos püspök 
kényszerű távolmaradása miatt.

10 A szám első oldalán, a fejléc alatt, a cikk élén kétoldalt jelent meg 
fényképük.

11 D. Kapi Béla, a dunántúli egyházkerület püspöke 1948. május végén 
betegszabadságra ment, majd egészségi állapota miatt nyugdíjazását 
kérte. Túróczy Zoltánt, volt győri lelkészt, a tiszai egyházkerület püspö
két 1948. december 16-án iktatták be a dunántúli egyházkerület püspöki 
tisztébe.

12 A kormány az egyesületek megszüntetésével többek között korlátozni 
akarta az egyház tevékenységét. Ebben a helyzetben mutattam rá e cikk
ben a továbbvezető útra. A soraimban kifejeződő egyházi kritika azokra 
az egyházközségi egyesületekre vonatkozott, melyekben a társas érintke
zés jó szándéka nem találkozott Isten igéjének előtérbe állításával és a 
szolgálattal. Az „egyesületi keresztyénség” megjelölés semmiképpen nem 
érintette soraimban az országos evangéliumi mozgalmakat, mint a Ke
resztyén Ifjúsági Egyesület (KIE), vagy a Magyar Evangéliumi Ker. 
Diákszövetség (MEKDSZ), mely utóbbinak ifjúkorom mély hitbeli hatá
sait és szép élményeit köszönhetem.

13 Az Élő Víz az evangélikus evangélizáció kéthetente megjelenő hitmé
lyítő lapja. Csepregi Béla szerkesztésében jelentősen szolgálta az evan
gélium ügyét kiadványaival együtt. A háború után 1947 márciusától 1951 
márciusáig, kényszerű megszűnéséig jelent meg.

14 A statisztika itt valóban nem mutatja a valóságos képet, amelyet e te
kintetben is jól rajzolt Túróczy Zoltán előző cikke, aki személyes tapasz
talatból megállapíthatta, hogy a gyülekezetnek rendezett evangélizáció- 
kon részt vettek és külön csoportösszejöveteleket tartottak a fiatalok. 
Lásd még Csepregi Béla cikkét: Az evangélizáció évtizede (Diakonia 
1989. 2. szám)!
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15 Járosi Andor 1920-tól kolozsvári evangélikus lelkész és teológiai ma
gántanár. Reményik Sándor költő legbensőbb barátja és lelkipásztora. 
Észak-Erdély ideiglenes visszakerülésekor az erdélyi magyar evangélikus 
egyházmegye esperesévé választották. 1944. október 13-án Kolozsváron 
fogságba került. Útközben megbetegedett. A távoli orosz fogolytáborban 
egyre jobban gyengülve is megpróbálta elvégezni a lelkészi teendőket. 
1944. december 26-án halt meg Magnitogorszkban.

Halálának ötéves fordulóján a Lelkipásztor folyóirat 1949. decemberi 
számát az ő emlékének szenteltem. Érdemes előkerestetni lelkészi könyv
tárak mélyéről, mert tízegynéhány megemlékezés őróla erdélyi és hazai 
személyektől, valamint saját megszólaltatása egy rendkívüli életet állít 
elénk.

16 Beiktatásom az Evangélikus Lelkészképző Intézet igazgatói tisztébe 
1950. május 21-én történt Túróczy Zoltán püspök szolgálatával a soproni 
evangélikus templomban. Az Intézet elnevezése történeti megvilágítást 
kíván. Akkor még fennállott a Pécsi Erzsébet Tudományegyetem kereté
ben a soproni Evangélikus Hittudományi Kar. Mivel az egyetem része
ként való működésének megszüntetése előrelátható volt, a bekövetkező 
eshetőségre készülve létesítette egyházunk az Evangélikus Lelkészképző 
Intézet szervezeti keretét. De más megoldás született. 1950. augusztus 
30-án aláírták a fakultás megszűnését és a soproni Evangélikus Teoló
giai Akadémia felállítását tartalmazó megállapodást a kormány és az 
evangélikus egyházegyetem között. Ennek folytán a szeptember 29-én 
tartott egyetemes közgyűlés megerősítette az egyetemes presbitérium 
előző napi határozatát, mely szerint a Lelkészképző Intézet neve a jövő
ben Lelkésznevelő Intézet. „Az evangélikus lelkészi szolgálatra készülők 
tudományos képzése a Teológiai Akadémián történik, a Lelkésznevelő 
Intézet feladata pedig a Teológiai Akadémia hallgatóinak nevelése.” 
A Lelkésznevelő Intézet az egykori Teológusok Otthonának, majd a Lel
készképző Intézetnek jogutódja lett, s önállóan működött a Teológiai 
Akadémia mellett.

Lelkésznevelő Intézeti igazgatói tisztemet éppen háromévi szolgálat 
után, 1953. május 26-án kellett átadnom utódomnak, Friedrich Lajosnak. 
Eltávolításom élőszóbeli indoklása Dezséry László püspök részéről — az 
Állami Egyházügyi Hivatalra hivatkozással — az volt, hogy elégedetle
nek politikai nevelői tevékenységemmel. Távozásom után a Lelkészne
velő Intézet önállósága megszűnt, s rövidesen újra Teológusok Otthona 
néven folytatta munkáját. Az 1956. október 23-át követő egyházi vissza
rendeződés során újra megbízást kaptam a Lelkésznevelő Intézet veze
tésére. Igazgatói tisztemből, immár másodízben, az Állami Egyházügyi 
Hivatal elnökének követelésére 1958. január 17-én váltottak le (Ordass 
Lajos i. m. 712—713., 722, 778).
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17 Az Új Harangszót ezzel a számmal kénytelenek voltunk megszüntetni. 
Az éppen negyvenéves múltra tekintő lap további megjelentetése lehe
tetlenné vált. A hátteret a következőkben vázolom. A Budapesten meg
jelenő Evangélikus Élet a háború után 1948. november 20-án indult újra. 
A lap irányítása Dezséry László egyetemi lelkész, majd óbudai lelkész, 
1950. júniusától bányakerületi püspök kezében volt. Már 1950. tavaszától 
próbálta elérni, hogy a jóval nagyobb olvasóközönséggel rendelkező és 
országosan kedvelt, Győrött szerkesztett Új Harangszó beolvadjon az 
Evangélikus Életbe; ennek lejében megosztotta volna velem a lap 
szerkesztését. Ezt a megoldást nem vállaltam. Túróczy Zoltánnal közö
sen úgy láttuk, hogy az Új Harangszó hangját és irányvonalát nem le
hetett volna továbbvinni a más arcélű Evangélikus Életben. Főként pe
dig az Evangélikus Élet addig megjelent két évfolyamában jelentkező 
egyházpolitikai vonalvezetést nem tudtuk magunkévá tenni. A politikai 
hatalom Dezséry Lászlót támogatta, s a fokozódó nyomás következtében 
a dunántúli evangélikus egyházkerület — mint az Új Harangszó laptu
lajdonosa — 1950. július 28-án tartott közgyűlésén elhatározta, hogy a 
lap megjelenését az augusztus 13-i számmal megszünteti. Ezzel az Evan
gélikus Élet vált egyházunk egyetlen hetilapjává.

Most, amikor közel negyven év távlatából átolvastam az Evangélikus 
Élet 1948—1950 között megjelent számait, visszatekintve különösen is vi
lágossá vált eltérő útja a mienkétől, és megerősítve látom akkori dönté
sünket a két lap uniójának elutasításáról. Csak szemléltetésül néhány 
idézetet hozok az akkori Evangélikus Életből, amely magyarázza, miért 
nem vállalhattuk az együttműködést.

Az Evangélikus Élet Sztálin 70. születésnapjára a lap élén kiemelten, 
félkövér betűkkel szerkesztőségi (tehát aláírás nélküli) cikket közölt mél
tatva személyét. A megemlékezés befejező mondatában ószövetségi mes
siási reménység szavai visszhangoznak Sztálinra vonatkoztatva: „a vi
lág elnyomott dolgozói az ő nevében reménykednek” . (1949. december 
18.) Az Űj Harangszó szótlanul ment el a születésnap mellett.

Az egyházi földek felajánlásával kapcsolatban így nyilatkozott az 
Evangélikus Élet: „Az evangélikus egyház ezzel a döntésével is hozzá 
akar járulni a szocializmus építéséhez, és gyülekezeteik, intézményeik 
és egyesületeik életét a jövőben a hívek áldozatkészségére építi.” (1950. 
január 22.) Ennek a mondatnak az első felét — hogy ti. az egyházi föl
dek szükségszerű felajánlásával egyházunk a szocializmus építéséhez kí
ván hozzájárulni — nem tudtuk volna vállalni, a második felét magunk 
is kimondtuk (lásd kötetünkben Az egyházi földek c. cikket).

Elképzelhetetlen lett volna az Új Harangszóban Reök Iván egyetemes 
felügyelő A Felszabadulás ünnepe c. cikke, melyben így ír: „A felszaba
dulás 5. évfordulóján a mi egyházunk a történelmi okulásnak, a magába 
szállásnak és az Isten előtti engedelmességnek a szívével üdvözli a ma

126



gyar nép mai vezető csapatát, a Magyar Dolgozók Pártját és vezetőjét, 
Rákosi Mátyást, akik nemcsak Isten ítéletének véghezvivői lehettek egy 
bűnös és korrupt magyar rendszer felett, hanem Isten újjáépítést engedő 
kegyelmének eszközei is.” Érdemes összevetni a két egyházi út, a „más 
lélek” jellemzéséül az ugyanazon napon, ugyanabból az alkalomból meg
jelent, kötetünkben is közölt írásunkat A romokon épülő egyház címmel 
(Új Harangszó, 1950. április 2.). Csak megjegyzem, hogy a „felszabadu
lás” szót — annak kérdéses, többféle értelme miatt — a szóban forgó 
években soha le nem írtam, ahogyan most régi cikkeim átnézésekor 
megállapítottam.

Dezséry László cikkéből egy mondat: „Legfelsőbb egyházi vezetősé
günkben és azóta lépésről lépésre az alsóbb közigazgatási fórumokon 
részben maguktól lemondtak, részben leváltottuk [kiemelés az eredeti
ben — V. I.j és leváltjuk a horthysta idők haszonélvezőit, és elsősorban 
azokat, akik ma a béke ügye és a népi demokratikus fejlődés ellen for
dulnak.” (Protestáns módon — együtt a néppel c. cikk. Evangélikus Élet, 
1950. június 18.)

Ezek a részletek jól megvilágítják azt a különbséget, amely bennünket, 
a „harmadik egyházi úton” járókat, elválasztott Dezséry László szerkesz
tői irányától. A fenti idézetek ezt akarják érzékeltetni. Lapjában ugyan
akkor jó egyházi mondanivalók is voltak, s ügyes szerkesztői ötletek ta
lálhatók, mint amilyen A hét érdekes embere című rovat. A megszün
tetett Új Harangszó olvasóinak megnyerését célozta az 1950. szeptember 
29-i egyetemes közgyűlésnek — Dezséry László javaslatára — hozott ha
tározata, hogy az egyetemes sajtóosztály iktasson engem mint az Új Ha
rangszó volt szerkesztőjét az Evangélikus Élet főmunkatársai közé. Én 
magam azonban nem lettem 1957 előtt a lap tényleges munkatársa.

18 Balassagyarmaton, 1950. július 18—21. között Szabó József püspök ál
tal rendezett lelkészevangélizáción tartottam ezt a sorozatot. Elhangzott 
beszéd volta érződött a folyóirati közlésen: nem írásműnek készült. In
nen adódik gondolatok ismétlődése, a tegező beszédmód stb. Akkor az 
élőszó visszaadása érdekében nem akartam változtatni a Lelkipásztor
ban közzétett szövegen, most pedig az eredeti nyomtatott közléshez való 
hűség miatt az olvasó megértését kérem a fogalmazási pongyolaságokért.

13 Az itt említett gondolatok tükrözik egyházunk akkori jellegzetes 
„evangélizációs” helyzetét. A bibliakörnek sok helyen központi jelentő
sége volt a megelevenedő gyülekezeti életben az istentisztelet mellett. 
A családoknak a Biblia körüli esti összegyülekezése, különösen falvakon, 
megvalósítható programnak tűnt. A mai elmagányosodásban szintén fo
kozott az emberek közösségi igénye, de a bibliakör jelenleg nem bizo
nyul vonzó gyülekezeti alkalomnak. A falusi életforma felbomlásával, a
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családtagok elfoglaltságának mindenütt végbemenő növekedésével, az esti 
órákban a tv-nézés elterjedésével a családok életében házi áhítatokról 
aligha lehet szó.

20 „Parókusi jognak” nevezték a gyakorlatban a lelkész illetékességét 
például arra, hogy engedélye nélkül ne rendezzenek gyülekezetében val
lásos jellegű összejövetelt.

21 Die kleine Chronik dér Anna Magdaléna Bach. Leipzig 1940. Hase- 
Koehler. (Első kiadás: 1930). A közölt részlet Bojtos Sándor fordítása.



Záró jegyzet

Áttekintve az egyes kifejezések és részletek megvilágítására szol
gáló jegyzeteimet, szükségesnek látszik egy átfogóbb háttérmagya
rázat, ha csak szűkre szabottan és vázlatosan is.

Kereken négy évtized választ el bennünket e kötetben közölt írá
soktól és az azokban tükröződő történeti helyzettől. Visszatekintve 
világosan látom, hogy Ordass Lajos nem tehetett másként. Az ő 
magatartását és irányvonalát kétségtelenül a németországi hitvalló 
egyház küzdelme, főként pedig Eivind Bergrav oslói püspök példája 
alakította. Bergrav Norvégiának a nemzetiszocialista csapatok által 
történt megszállása idején az ellenállás hőse lett, s az egyház sza
badságáért folytatott harca győzelemre vezetett. Öt ugyan bör
tönbe zárták — szinte azonos, két évi időtartamra, mint később Or
dass püspököt —, de „szervező körültekintése és előrelátása már 
addigra biztosította az egyházi ellenállás törhetetlenségét” (Ordass 
Lajos cikke, Új Harangszó, 1948. május 16.). Ez a történelmi párhu
zam a merőben más hazai helyzetben nem valósult meg. Ordass La
jos mégis becsületesen kitartott azon meggyőződése mellett, hogy 
ilyen helyzetben az egyház autonómiájának megvédése a fő dolog 

  (Vilmos Vajta: Die diakonische Theologie im Gesellsehaftssystem 
Ungarns. Frankfurt am Main, T987. 22.). Az egyházi ellenállásra 

   való buzdítást'látta céljának, s ebben megerősítette a felfogásának 
1948 tavaszi és kora nyári hónapjaiban tapasztalt visszhangja. 
A Baráti Mozgalom országos fóti konferenciáján a jelenvoltak 80— 
90%-a juttatta kifejezésre Túróczy és Szabó püspökök előtt, hogy 
„ők Ordass álláspontjával azonosítják magukat” . Ordass egyházke
rületének valamennyi, hét egyházmegyéjét maga mellett tudta. Kö
zülük négy megye meglátogatásakor nyílt színvallást kérve egyet
len lelkész kivételével mindenki az ő álláspontja mellett „kötötte le 
magát” (Ordass Lajos i. m. 295—298).

Az egyházi ellenállás bekövetkeztével számolt ennek az 1948. év
nek augusztusában is, amikor letartóztatás várt rá, ha püspöki tisz
téről nem mond le. A kényszerű lemondást megfutamodásnak tar
totta volna, s ennek megtagadását később is helyesnek vallotta,
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amikor kiderült, hogy az ő kemény álláspontját helyeslők nagy tá
borából letartóztatás árán csupán két lelkész tartott ki mellette, Dr. 
Keken András és Kendeh György. Majdnem nyolc évvel később 
írja: „Azt most utólag — e sorok írása közben — kész vagyok meg- 
vallani, hogy élt bennem egy jókora adag álmodozó reménység ar
ról, hogy egyházunk emberei nem engedik magukat egykönnyen 
térdre kényszeríteni. Ügy hittem, hogy nem lehet az evangélikus 
egyházat fölszámolni anélkül, hogy rengeteg evangélikus emberit le 
ne tartóztassanak. Jól látom most, hogy ez a reménykedésem megala
pozatlan volt. E tekintetben nagyon is rámcáfolt a valóság. De 
mindennek belátása mellett máig is változatlanul vallom, hogy nem 
volt lelkiismereti jogom lemondani” (Ordass Lajos i. m. 321, 423).

Az emlékiratokban nincs nyoma annak, hogy Ordass Lajost olyan 
teológiai tételek vezették volna rendíthetetlen magatartásában, mint 
a svéd evangélikus értelemben vett püspöki tiszt méltósága, Luther
nek az Isten kettős kormányzásáról szóló tanítása és hasonlók, ame
lyek felfogása értelmezésében mások részéről ma felmerültek. Ha 
olykor hajthatatlanságot vetettek szemére, „ez nemcsak kifogásta
lan jelleméből érthető, hanem teológiai magatartásából is, amelyet 
kora [külföldi] egyházi harcából jól ismert személyiségektől tanult” 
(Vajta i. m. 22).

Az egyház önkormányzatának szabadságát legfőbb érdekként látó 
meggyőződéséhez és a norvég egyházi ellenállás lelkesítő hatásához 
járult lelkialkata, amely gyávaságnak vélte volna a börtönnel való 
fenyegetés miatt a lemondást. Azokban a sorsdöntő napokban a le
mondás gondolatát is megfontolva — írja később — „lelkiismereti 
viharba kerültem. Ez a vihar azonban azonnal lecsöndesedett ben
nem, amikor arra gondoltam, hogy börtön vár rám. Lehetetlen lett 
számomra a megfutamodás” (Ordass Lajos, i. m. 325). Csak az száll
hat vitába vele a hősiességnek ilyen értelmezéséről, aki maga is 
szenvedett egy másfajta bátorság következményétől: meggyőződé
séért a megalkuvás vádjának hordozásától. Még az is csak nagyon 
alázatosan teheti, mert a börtön az börtön. Túróczy Zoltánnak min
denesetre magának is része volt benne 1945—46-ban kilenc hónapon 
át. Ám a börtönnél is súlyosabb lehetett Ordass Lajos számára a 
fájdalmas csalódás az érte szóban lelkesedő lelkészekben, hívekben, 
valamint a magára hagyottság, mely a szabadulás utáni éveit is jel
lemezte, amikor félreállított püspökként élt.

Tragikus alak ő, akinek lelki terhével együtt érezhetünk, s akit 
elvi meggyőződéséért való helytállásában tisztelnünk kell, még ha 
a harmadik egyházi úton más lelkiismereti parancs vezetett is ben
nünket az egyházunkért folytatott küzdelemben. Három idézetet 
iktatok ide: az egyik Ordass Lajos mindmáig igaz hívétől, a másik
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Dezséry László tiszta szívű barátjától való, a harmadik idézet nem
zetközi jelentőségű. Mindegyiket osztani tudom. „Ordass püspök a 
2. világháború után kialakuló új államhatalom totális igényével 
szemben következetesen képviselte és védte az egyház működésének 
teljes szabadságát, és ellenállt minden külső és belső törekvésnek, 
amely az egyház életét az állam politikai igényeinek igyekezett alá
rendelni” (Dóka Zoltán: Summa summarum. Kézirat 1988). — „Kon
zervativizmusának és közjogi kérdésekben tanúsított érzékenységé
nek, következetességének mégis volt pozitív hatása” , mert magatar
tása a jogbiztonság, a demokrácia és az emberi jogok érvényesítése 
irányában segített előre (Benczúr László: Válaszlevél Dóka Zoltán
nak, Kézirat. 1988.) — Harmadik értékelő jellemzésül idekívánkozik 
egy frissen megelevenedő történeti mondat. Hans Liljénék (akkor 
a németországi egyesült lutheránus egyházak vezető püspöke, a 
Lutheránus Világszövetség elnöke) személyes szava Ordass Lajoshoz 
Budapesten 1956 nyarán: „A te megállásod a nyugati világ számára 
a keresztyén megállás szimbólumává lett.” Idézi és esszéje vezér- 
gondolatává tette ifj. Fabiny Tibor először 1988. április 22-én Szek- 
szárdon elhangzott esszéjében: „Ordass... számunkra a keresztény 
megállás szimbóluma lett.” (Keresztyén Igazság. 1989/1—2. szám. 
21., 28.)

Ordass Lajos magára maradása teszi érthetővé keserűségét, mely 
önéletrajzi írásaiban a fogalmazáson, mások szavainak, tetteinek ér
tékelésén, nemegyszer a valóság és történeti igazság sérelmén ész
lelhető. Különösen fájdalmas volt ezt látnom Túróczy Zoltán és 
Szabó József irányában az emlékirat számos oldalán. Ezeknek hely
reigazítása nem lehet itt feladatom. Egy apró példával azonban il
lusztrálom, mert sokatmondó. Túróczy Zoltánnak és Szabó József
nek 1952 februárjában történt lemondásáról jegyzi meg Ordass La
jos: „Szabó József — úgy tudom, meglehetősen nagy rimánkodás 
mellett — megtarthatta balassagyarmati lelkészi állását” (I. m. 392). 
A bántó „rimánkodás” szó — Szabó egyéniségére soha nem jellemző 
megjelölés — érzékelteti Ordass helytelenítését, hogy Szabó püspök 
lemondatásakor kérte vidéki, balassagyarmati lelkészi állásában való 
meghagyását. Jellemző a kétféle egyházi út mérhetetlen különbsé
gére. Ordass szinte megvetendőnek tartja, hogy egy eltávolított 
püspök az egyházat elnyomó államhatalomtól kéri a kisebb körben, 
gyülekezetben való továbbszolgálásának lehetőségét. Szabó József
nek drágább volt a gyülekezetében folytatandó, evangéliumhirdető, 
pásztori szolgálat, mint az önérzetes, szótlan hátatfordítás.

Az emlékiratnak keserűséggel fátyolozott árnyékához hozzájárul 
egy másik vonás is, amelyre súlyosabb példákat hozhatnék fel az 
előzőnél. A maga álláspontját annyira kizárólagosnak, egyedül mél
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tónak tartja Ordass püspök, hogy a harmadik egyházi utat vállalók
kal kapcsolatos megjegyzései az egyházárulás vádját sejtetik. Ezt 
mentheti, hogy az övétől eltérő minden más álláspont az egyedüli 
helyes magatartás kizárólagos tudatát fokozta benne.

Az 1948. évben az állammal folytatott küzdelmek és az egyházon 
belüli vívódások ideiglenes lezárása volt, hogy a magyarországi 
evangélikus egyház zsinata december 8-án nagy többséggel (4 pon
tot szótöbbséggel, 5 pontot egyhangúlag) elfogadta a magyar köz
társaság kormányával kötendő egyezményt, melyet december 14-én 
a zsinat megbízásából az elnökség, Túróczy Zoltán püspök és dr. 
Mády Zoltán egyetemes felügyelőhelyettes írt alá. Ordass Lajos ek
kor börtönbüntetését töltötte Szegeden. Ott értesült egy napilapból 
az egyezményről. „Nem értettem! Nem értettem meg, hogyan tör
ténhetett meg mindez.” Másfél évvel későbbi kiszabadulásakor az 
egyezmény megkötését Túróczy Zoltánnak — a zsinatot három hét
tel megelőző országos lelkészegyesületi beszéde hatásának — tulaj
donította, amelyet csak akkor ismerhetett meg részletesen (i. m. 
355—358).

Túróczy Zoltán beszéde így fejeződött be hosszabb érveléséhez 
kapcsolódóan: „Ezért felelek arra a kérdésre, hogy lehet-e ma meg
egyezni [az állammal], határozottan ezzel a szóval: lehet.” (Evangé
likus Élet, 1948. dec. 4.) Ordass Lajos „az egész előadást az egyház 
legjobb értelemben vett érdekei elleni tőrdöfésnek” érezte „már első 
elolvasásakor is” , majd utólag a szabadulásakor, és ugyanezt vallja 
az önéletrajz említett lapjainak írásakor, 1956 júniusa előtt rövid
del (az időpontra nézve lásd O. L. i. m. 375.). Viszont elítélő sorai
nak papírra vetése után mintegy másfél évvel, második aktív püs
pöki szolgálatának nem egészen egyéves tapasztalatai után, az egyez
ménnyel kapcsolatos negatív álláspontja teljes fordulatát tükrözi 
egy hivatalos megnyilatkozása: 1957. október 25-én kelt, az Állami 
Egyházügyi Hivatal elnökéhez intézett levelében az egyezményt az 
állam és az evangélikus egyház közötti viszony alapjának vallja 
(Vilmos Vajta i. m. 26.).

A változást Ordass Lajos 1948-as és 1957-es püspöki magatartása 
között' amely az emlékiratok nyitott szemű olvasójának nyomban 
Teltűnik, ifj. Fabiny Tibor, Ordass püspök mély tisztelője így kom
mentálja; „Számomra az önéletrajzi írások folytatása azért okozott 
meglepetést, mert azt vettem észre, hogy Ordass második püspöki 
periódusában több esetben is másképpen cselekedett, mint 1948-ban. 
A kilenc évvel korábbi — akkor indokolt — ,merevség’ most mintha 
oldódott volna. [...] Miért is tűnik egy kicsit most másnak Or
dass? Azért, mert miután újra vezető pozícióba kerül, a legnagyobb 
igyekezetével rendezett kapcsolatokat keres a Hatalommal, de el



veit sosem adja fel, és a legfontosabb, hogy mindvégig tudja, hogy 
kit és kiket képvisel. Mint vezető engedményekre kényszerül, és mi 
listát készíthetnénk arról, hogy Ordass" miben engedett, és arról is, 
hogy miben nem engedett. Mindenekelőtt Ordass az 1948-ban meg
kötött Egyezményt 1957—58-ban jónak, az egyház és az állam kö
zötti kapcsolat alapjának tekinti.” (ifj. Fabiny Tibor i. m. 23—24).

Éppen az egyezmény megkötése mellett érvelő beszédét rótta fel 
súlyosan Ordass magában Túróczynak — az emlékirat tanúsága sze
rint az 1948. decembere és 1956. tavasza közötti időszak folyamán, 
amint fentebb láttuk. Az egyezmény 1957-ben történt igenlésével 
viszont maga helyesbítette korábbi álláspontját — anélkül, hogy el
veit megtagadta volna, de anélkül is, hogy Túróczyt az egyezmény 
megkötéséért elítélő megjegyzésein enyhített volna. A felfogásbeli 
változást — ahogyan az Önéletrajzi írások mutatják — Ordass nem 
tudatosította magában, de ez a körülmény nem változtat azon a té- 
nyen, hogy 1957. évi püspöki működése idején már másképpen 
nézte az egyház helyzetét és követendő útját a proletárdiktatúrá- 
ban, mint 1948-ban tette a norvég ellenállás modellje alapján. Fel
fogásának változása elősegítette az 1957-ben megfigyelhető egyet
értést a két püspök között, amelyről később még szólok.

Nem foglalkozhatunk részletesebben azzal, amelyről Ordass Lajos 
így ír: az említett 1948 végi Túróczy-előadást „személyem elleni na
gyon fájdalmas tőrdöfésnék is éreztem” . Erre vonatkozólag monda- 
tok at is idéz belőle több “saját kiemeléssel (O. L. i. m. 356—357). Or
dass a beszédben elhangzott több kijelentést magára, ső t  Keken 
Andrásra és Kendeh Györgyre vonatkoztatott. Ez a konkretizálás 
nem bizonyítható. Az általa idézett mondatok általános megjelölé
seket tartalmaznak, mégpedig egészen ellentétes irányokban. Nem 
kétséges, hogy az állammal kötendő megegyezést támogató beszéd 
Ordass Lajos 1948-as „merev” álláspontja ellen is irányul, de ez ter
mészetes, hiszen a harmadik egyházi út más út volt, mint amit Or
dass akkor képviselt. Együttérzéssel olvassuk Ordass Lajos szemé
lyes fájdalmáról szóló sorait, s annál inkább örülhetünk, hogy elkö- 

 vetkezett a sorai papírra vetésekor még teljesen elképzelhetetlen 
közeli jövő: a két püspök egyetértése 1957-ben.

* * *

Nem szükséges hangsúlyoznom, hogy Túróczy Zoltánt és a vele 
hasonló gondolkozásúakat, akikhez én is tartoztam, lelkiismereti 
meggyőződés, hitvalló állásfoglalás hajtott a másféle úton az egy
ház szorongatott helyzetében a proletárdiktatúra bekövetkezésével. 
E kötet írásai eléggé körvonalazzák álláspontunkat elvi és gyakor
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lati tekintetben, s feleslegessé teszik, hogy összefoglaló jellemzést 
adjak a „harmadik egyházi útról” . Félreértések elkerülése végett: 
az általam elnevezett „harmadik egyházi út” megjelölésnek nincs 
köze a „harmadikutas politika” vagy „arany középút” fogalmához 
— Németh László sem így értette az ő útját. Lehetett volna „negye
dik” vagy „ötödik” út is a miénk, ha több irány lenne megállapít
ható abban az egyházi helyzetben.

Két megvilágítással mégis tartozom a mai olvasónak. Az egyik 
azt a fájdalmas tényt illeti, hogy a harmadik egyházi út élén járó
kat az egyház népének és a lelkészi karnak egy része a megalkuvás, 
ill. kompromisszumkötés gyanúsításával kísérte. Először a tényeket 
kell helyükre tennem. Túróczy Zoltán sorsa következőképpen ala
kult. Nem jogerős elítélése után pár hónappal református, evangé
likus és katolikus főpapok közös memorandummal fordultak érde
kében a kormányhoz. A börtönből 1946. március 1-jén szabadult. 
Minden nyíregyházi templom harangja megszólalt ennek örömére. 
„Akkor sem értettük és ma sem tudom, hogyan merték abban az 
időben ezt az egyházak megtenni és nem lett semmi következmé
nye” — írta nekem e könyvem készülésekor Mikler Erzsébet, Tú
róczy gyors- és gépírója. A szabadlábra helyezett püspök nyíregy
házi lelkészi szolgálatát folytathatta, majd az egyházkerületi ügy
intézést is végezte, a püspöki értekezleteken részt vett, de az ún. 
püspöki joghatóság gyakorlását a tiszai egyházkerületben csak 1948 
elején vehette át püspöktársai közbenjárására. Május végén pedig 
az egyházi vezetők ismételt kérelmére az ellene háborús bűntett 
igazságtalan vádjával „folyamatban levő bűnügyet kegyelmi úton” 
a köztársasági elnök megszüntette. A nyugalomba vonuló Kapi Béla 
püspök helyére — és óhajára is — fél évvel később a dunántúli 
egyházkerület püspökévé az 55 éves Túróczy Zoltánt a tiszakerületi 
püspöki székből az egyházközségek egyöntetű bizalommal választot
ták meg. Beiktatása 1948. december 16-án volt a győri öregtemp
lomban.

A püspöki értekezlet elnöki tisztében és a rangidős püspök teen
dőiben Kapi Béla püspököt egészségi állapota miatt 1948. április 22- 
től Ordass Lajos püspök helyettesítette. Öt saját kérésére a reá, 
mint a Lutheránus Világszövetség alelnökére váró külföldi felada
tok miatt e megbízás alól a június 14-én tartott egyetemes presbi- 
tériumi ülés, illetve közgyűlés felmentette, és „a hivatalában leg
idősebb püspököt egyházi törvényeink értelmében megillető hatás
kör” ellátásával Túróczy Zoltánt bízta meg. (A fentebb ismertetett 
tényekről a püspöki értekezletek jegyzőkönyvei tanúskodnak az 
OEL-ban.)

E száraz felsorolást a történeti tisztánlátás érdekében kellett ide
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iktatnom, mert az évek múlásával elterjedt az a vélemény, hogy „a 
hivatalától felfüggesztett Túróczy Zoltán püspök. . .  Ordass Lajos 
elítélése után [tehát 1948. október 1. után] lett ismét visszahelyezve 
hivatalába” (Vajta Vilmos i. m. 21.). Túróczy Zoltán püspöki tiszté
nek újból való gyakorlása, valamint püspöki értekezleti elnöki tiszt
sége és Ordass Lajos elítélése között nincs semmi idői vagy tárgyi 
összefüggés.

Vajta Vilmos általam egyébként nagyon becsült könyvében az 
idézett helyen azt a további következtetésekre indító megállapítást 
is teszi: „Az állami helyeken ismertté lett, hogy a már korábban 
elítélt és abban az időben hivatalától felfüggesztett Túróczy Zoltán 
püspök vitás kérdésekben kész volt kompromisszumokra.” Ezzel 
kapcsolatban az iskolakérdést és az egyezmény megkötését említi.

Az már az előzőkből nyilvánvaló, hogy Túróczy nem a feje fölött 
függött tízéves fegyházbüntetéssel tárgyalt a Hatalom képviselőivel 
az egyezményről. Kötetünkből az is világossá válhatott a mai ol
vasó előtt, hogy az iskolák államosítása ügyében egyházunkban 
senki a vezetők közül nem volt hajlandó azok felajánlására (vö. 5. 
számú jegyzetünkkel). A mi álláspontunk az volt, hogy az iskolák 
elvétele miatt nem mehetünk ellenállásba az állammal szemben, ha
nem „elszenvedjük” azt. Az egyezményt nem lehet egyszerűen 
kompromisszumnak nevezni. Ha valaki annak nevezné, tudnia kell 
azt is, hogy az Egyezményt utólag Ordass Lajos is elfogadta, akit 
kompromisszumra való hajlandósággal végleg nem lehet vádolni. 
A kompromisszum: kölcsönös engedményeken alapuló megegyezés 
(Magyar Értelmező Kéziszótár). Az Egyezmény nem két egyenlő sú
lyú fél kölcsönös engedmények alapján történő megegyezése volt a 
valóságban. Egyházunk törekvése a „mentsük, ami menthető” el
érése volt a diktatórikus hatalommal szemben. Ehhez a szempont
hoz csatlakozott részünkről a megmaradó lehetőségek, új ösvények 
keresése felé fordulás.

A gyanúsítás egyházi körök részéről Túróczy Zoltánt és a vele 
egy úton haladókat elsősorban nem személyes érdekük féltése cí
mén érte, hanem azért, mert az akkori helyzetben az állammal való 
szembeszegülést várták sokan az egyház vezetőitől. Éspedig anél
kül, hogy maguk erre hajlandók lettek volna, mint láttuk az Ordass 
Lajost cserbenhagyok nagy táboránál. A gyanúsítás mélyebben rejlő 
oka az volt, hogy nem tudták megérteni a harmadik egyházi út elvi, 
hitbeli, teológiai alapját.

Róluk mondotta Túróczy Zoltán dunántúli püspöki székfoglalójá
ban: „A magyarországi evangélikus egyházban talán itt Dunántú
lon vannak legtöbben, akik hol értetlenül, hol fejcsóválva, hol 
gyanakvással, hol önző gyanúsítással szemlélik az állam és egyház
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közötti békességnek azt a politikáját, amelyet folytatok. Nem azt 
kérem, hogy törvénytisztelő módon mint a jogrend emberei hajtsa
tok fejet a zsinat döntése s a megpecsételt egyezmény előtt, csak 
azt kérem: űzzük el ebből a kérdésből most már a bizalmatlanság 
légkörét” (Új Harangszó, 1948. december 26.). Lehet érezni e sza
vak mögött a megalkuvás igazságtalan vádja okozta fájdalmat, de 
ezzel együtt az elszántságot is az Isten igéjéhez kötött lelkiismeret 
által diktált út meg nem torpanó folytatására. Másfelől ennek a 
keskeny útnak járásához az állammal szemben való helytállás tán- 
toríthatatlansága kellett, aminek nyilvánvaló bizonyítóka Túróczy 
Zoltánnak és Szabó Józsefnek már említett lemondatása püspöksé
géről a Rákosi vezette pártállam részéről 1952 februárjában. (Tör
ténetileg téves az elterjedt, utólag a valóság elfedésére szolgáló né
zet, hogy az ő püspöki tisztük „automatikusan” szűnt meg azzal, 
hogy a zsinat négy egyházkerületből kettőt alkotott. A sorrend for
dított: kényszerű lemondásuk után került elő a két egyházkerület 
terve, amelyhez nem kellett betölteni kettőjük megüresedett püs
pöki székét).

A másik szükséges megvilágítás: azt a lelkiismereti és hitbeli ál
láspontot, amely az ezen úton járókat jellemezte, nem lehet egysze
rűen a lelki ébredés mozgalmára visszavezetni, ahogyan Vajta Vil
mos teszi. Valóban kétségtelen, hogy Túróczy Zoltán személyiségét 
„az ébredéstől formált kegyesség” határozza meg (Vilmos Vajta 
i. m. 23), de annak kevésbé formai jegyeivel, mint inkább a hitbeli 
mélység és evangélizációs karizma velejárójával. Ha azonban sorra 
vesszük a két „tábor” tagjait, kiderül, hogy az Ordass Lajos mellett 
nyíltan kiálló és személyéért küzdő kevesek soraiban „egészen élen 
járt” a hazai lelki ébredés egyik legaktívabb tagja, Zászkaliczky 
Pál (Ordass Lajos i. m. 388—389), s az evangélizáció munkásai 
között jelentős személyek Ordass püspök kemény magatartását he
lyeselték. Mády Zoltán rendkívüli egyéniségére az ébredési kegyes
ség kategóriája szűk, ő különben a harmadik egyházi útnak leg
nagyszerűbb „világi” alakja. Szabó József ugyan sok hatást kapott 
Túróczy Zoltántól, akivel együtt szolgált győri lelkészségük idején, 
de más típus volt. Én magam az ébredéssel való szoros kapcsola
tom mellett a teológiai megújulás vonalában állottam. Neveket kel
lett említenem szemléltetésül, és a sort folytathatnám annak jelzé
séül, hogy nem az ébredéshez tartozás vagy attól távolabb állás kü
lönbözteti meg a két álláspont híveit. Annál kevésbé, mert abban az 
időben a lelkészi kar nagy része szívén viselte az evangélizáció 
ügyét. Annyiban mégis helytálló a Túróczy Zoltánnal azonos egy
házpolitikai felfogásúaknak az ébredéssel való kapcsolata, hogy az 
egyház fő ügyének az evangélium előrehaladását, a gyülekezetek
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életének továbbfolytatását vallottuk elsőrendű fontosságúnak az
egyház intézményes veszteségei, munkalehetőségeinek szűkülése, 
egyházi vezető személyek változása, sőt személyi áldozatok köze
pette. Viszont Ordass Lajost annyira lekötötte az egyház autonó
miájának védése, hogy tekintete előtt mintha elhalványultak volna 
az egyház belső életének ügyei. Emlékiratának feljegyzései minden
esetre ezt mutatják.

Ebben lehetne keresni a kialakuló harmadik út gyökerét: voltak 
emberek az evangélikus egyházban, akik Isten igéjén tájékozódva, 
a kötetünk bevezetésében említett egyházfogalom jegyében, az egy
ház korlátozott és egyre fogyó lehetőségei között a proletárdikta
túrában nem az egyház alkotmányos jogainak kilátástalan védését' 
látták fő feladatuknak, hanem élve a megmaradó és nyíló új alkal
makkal nekidőltek a mának. Felhasználták a kairosz-t, az Istentől 
rendelt kedvező, döntő pillanatot az evangélium hirdetésére, a 
gyülekezetek, az egyház életének továbbplántálására. A harmadik 
úton a hangsúly az egyház küldetésének betöltésére került, ami nem 
jelentett közömbösséget az egyház autonómiáját érintő kérdésekben.

Emlékiratokat Túróczy Zoltán nem írt. Feljegyzések sem marad
tak utána. Nem is lett volna rá ideje. Püspöki szolgálatának idején, 
a viharos években az állammal folytatott küzdelmes tárgyalások és 
az egyházon belüli vívódások, egyházkerülete és az egyházegyetem 
ügyeinek intézése mellett minden idejét és erejét felhasználta a viva 
vox evangelii, az evangélium élő szava hirdetésére. A püspöki és 
lelkészi szolgálatból a hatalom részéről 1952-ben történt önkényes 
eltávolítása után hamarosan száműzetésre kényszerült Győrből. 
A nagygeresdi papiakon talált befogadásra Kapi püspök vejénél. 
Amikor visszatérhetett otthonába feleségéhez a volt diakonissza- 
anyaház épületébe, megszokott napirendje szerint élt. Szép könyv
tára tekintélyes részét a gyülekezeti könyvtárnak ajándékozta. Kapi 
püspök nagy könyvtárának jelentős része is idekerült hagyatékként. 
A könyveket Túróczy Zoltán gondosan szakok szerint elhelyezte és 
jegyzékbe foglalta. Elkezdte katalogizálásukat; közel háromezer kö
tetet dolgozott fél így. Gondozta a háromszáz éves egyházi könyv
tárat. Eltiltva a szószéktől éveken át minden vasárnapra írásban 
elkészült a kijelölt alapigéről szóló igehirdetésre. E kéziratokat a 
gyülekezeti levéltár őrzi.

Az 1957-es újabb, immár harmadik aktív püspöki szolgálatból fél
reállítva rendíthetetlenül folytatta a rá jellemző tevékeny életét, 
ahogyan adattak az említett és hasonló „egyszerű” feladatok. Élt a 
megnyíló lehetőséggel, hogy havonta egyszer prédikálhatott fel
váltva az öreg- és az új templomban. A lakása folyosójáról nyíló
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egykori, meghitt diakonissza-kápolnában is megtarthatta egyes al
kalmakkor a szombat esti áhítatot.

Az egész pályafutását végigkísérő lázas tempójú szolgálat után a 
záró szakaszban egyre némábbá vált az ajka, de mindent értett, és 
szeme élt. Kézmozdulattal jelezte, hogy hűséges ápolója olvassa fel 
a napi bibliai szakaszt. Halála előtt, 1971 őszén váratlanul megszó
lalt: pár mondatban imádkozott. Megköszönte Istennek, hogy elviszi 
a fénybe. Imádsága áttört a sűrűsödő homályon.

Szabó József sem jegyezte az eseményeket. Már balassagyarmati 
gyülekezetében püspöksége megszűntével a lelkészi munka mellett 
tovább gyarapította a páratlan Madách-gyűjteményét, és folytatta 
Az ember tragédiája kutatását. Az ő szöveggondozásában jelent 
meg Madách születésének 150. évfordulójára 1972-ben a nagy mű 
helyreállított szövegkiadása. Nyugdíjas lelkészként 1973-ban a győri 
Xantus János Múzeumnak adományozta az országban egyedülálló 
teljességű Madách-anyagát, s ott gondozta tovább. Szívesen ment 
előadásokat tartani középiskolákba és máshová az életéhez, szívéhez 
nőtt, ezer mondanivalójú nagy alkotásról. És a prédikálás, az ige hir
detése is szította az idős férfi lelkesedését. Az élete folyamán el
hangzott megszámlálhatatlan prédikációból csak gyorsírással tarkí
tott bő vázlatok maradtak fenn a jellegzetes kutyanyelveken. Nem 
törekedett írásba foglalt emlékműre, maga faragta szoborra, ő, a 
magyar nyelv mestere. Szétfolyt homokban a szava? Inkább más 
történt: a mag a földbe került, s a szántóvető rábízta Istenre, mi 
lesz a sorsa.

Mindkettőjükre, hátrahagyott betűket nem rovókra jellemző Jé
zus gondtalan magvetője: „Úgy van az Isten országa, mint amikor 
az ember elvetette a magot a földbe, azután alszik és felkel, akár 
éjjel, akár nappal: a mag sarjad és nő, ő pedig nem tudja, hogyan. 
Magától terem a föld, először zöld sarjat, azután kalászt, azután ott 
az érett mag a kalászban” (Mk 4,26—28).

* * *

Az 1948-as évek egyházi helyzetének háttérmagyarázatában elér
keztünk Dezséry Lászlóhoz. Pályájának és személyiségének összetett 
volta miatt róla a legnehezebb írni. Ennek a kornak másik két ve
zéregyénisége, Ordass Lajos és Túróczy Zoltán sokkal áttekinthe
tőbb, világos képet nyújt a szemlélőnek.

1948 tavaszán Dezséry László egyetemi lelkésszel mi, a harmadik 
egyházi úton járók két lényeges kérdésben egyetértettünk: az új 
helyzetben egyházunk megújulására, tárgyi és személyi természetű 
változásokra van szükség; nem kívánjuk vissza a régi rendszert,
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nemcsak józan reálpolitikai megfontolásból, hanem a nemzeti tár
sadalmi megújulás szükségességéből. Egyházunknak meg kell ke
resni a politikai reakciótól mentes hitvalló álláspontot: így fogal
maztam, s ennek Dezsérv László nem mondott ellent. A hónapok 
rohantak; Dezséry 1948. októberi röpirata a lelkészekhez (Nyílt le
vél az evangélikus egyház ügyében) tartalmazott ugyan pozitívu
mokat, több időszerű igazságnak is hangot adott, az egészét azon
ban már nem tudtuk magunkévá tenni. Jellemző, hogy az Új Ha
rangszó 1948. október 31-i számában a kiadvány ismertetésében jó 
szívvel mindössze negyven, rövid hasábos sort tudtam belőle ag
gálymentesen kiemelni.

A következő időkben Dezséry László irányvonala — úgy láttuk__
egyre szorosabban összefonódott az állam érdekével, noha ugyan
akkor egyházszeretete kétségtelen volt. 1950 júniusában — Ordass 
Lajos szabadulása után — Dezséry a bányai egyházkerület püspöke 
lett. A választáskor az egyházközségek 238 szavazatából 180 esett 
reá. A szakadék az ő egyházpolitikája és a harmadik egyházi út kö
zött ekkor már hosszabb ideje áthidalhatatlan volt. Dezséry részben 
elvi meggyőződésből (előzőleg a szociáldemokrata párt tagja volt), 
részben taktikai megfontolásból, de kétségtelen érvényesülési vágy
ból is támogatta a megerősödött pártállam eszméit. Így nagymér
tékben eszközévé vált az államhatalomnak. Hasonló magatartás lett 
azután jellemzője a későbbi egyházvezetésnek — személyektől és 
történeti alakulástól függő változatosságban —, amely az Ordass- 
és Túróczy-,,vonal”  kiesésével évtizedeken át döntően befolyásolta 
az evangélikus egyház külső és belső sorsát. A diktatórikus püspöki 
egyházkormányzási módszer az ő idején kezdődött el, és tovább fo
kozódott az utána következő korszakban. Ő azonban ugyanakkor 
mindig kész és nyitott volt lényegi kérdéseket érintő közvetlen 
hangú eszmecserékre. Fölényes, lekezelő modor idegen volt termé
szetétől.

Dezséry László püspöki működésének legnagyobb része túlmegy 
kötetünk idői határán. Annyit azonban állásfoglalásának megérté
séhez az igazságos megítélés érdekében el kell róla mondanunk, 
hogy sajátos módon vonzódott teológus korában Podmaniczky Pál 
professzorhoz, akinek szívügye volt a misszió, s Dezséry egyházi 
szolgálata során is jelentkeztek ilyen tendenciák. Csepregi Bélával 
1947 nyarán tett lappföldi útján mélyen érintette a laestadiánus éb- 
redési mozgalom, amely a bűnbocsánatot helyezte lutheri módon a 
középpontba. Régebben is érdekelték társadalmi kérdések. Mindig 
politizáló alkat volt. A párt hatalmi fölényét az egyházzal szemben 
túl sima alkalmazkodással vette tudomásul. Ennek ellenére tagad
hatatlanul érvényes Benczúr László megállapítása is róla: „több
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éven át motorikus szerepet vitt az egyházi élet és munka új for
máinak keresésében” (Evangélikus Élet, 1958. április 6.). Magánélete 
támadásokra adott okot. Annak a feltételezésnek, hogy az Ordass 
püspök ellen indított koncepciós per az ő akciójának eredménye, 
nincs bizonyítéka. A kormány már 1948 tavaszától kifogásolta Or
dass püspöki megnyilvánulásait (lásd 8. jegyzetünket és Ordass 
püspök megtámadott nyilatkozata c. egykori cikkünket).

1956 végén megszűnt Dezséry László püspöki állása. Mint a rádió 
munkatársa dolgozott tovább. 1958. november 20-án írta le képvi
selői naplójában: „Október óta én is tagja vagyok ennek a pártnak. ’ 
Ekkor határolta el magát „a vallásos világnézettől” . De nyíltan meg
vallotta: „Nem voltam mindig hitetlen. Nem volt minden képmuta
tás és önámítás, amit a papi szolgálatban végeztem. Sőt. Talán ép
pen azok tudnak komolyan szakítani a vallással, akik komolyan 
megkísérelték, hogy az irányítsa gondolkozásukat és cselekedetei
ket” (Dezséry László: Egy képviselő naplójából. Budapest, 1962. 
8_9). Ezeknek a mondatoknak visszavetítő súlyuk rendkívül jelen
tős: ami jó és Istennek tetsző volt Dezséry László hét és fél éves 
egyetemi lelkészi és több mint hatéves püspöki szolgálatában, azt 
belső meggyőződésből folyó tettének tekinthetjük. így a Templo- 
mozó káté (Kecskemét, 1942), . . .  testnek feltámadását . . .  (Buda
pest. 1943) c. és más régebbi kiadványait is. Hívő ember haladt kez
detben egyházunknak az állammal ütköző helyzetében azon az úton, 
amelv úton nem tudtunk vele menni.

1977 végén hunyt el, életének 64. évében. Bármennyire is bonyo
lult lelki képlet Dezséry László, élete végén hívő keresztényként 
halt meg. Tanúskodik erről a végső útra elkísérő barátja és lelki- 
pásztora. A síremlékére vésett bibliai szavak föléje nőnek életútja 
kanyargóinak a messze Északról visszacsengő evangélium jegyében: 
„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet 
megtartottam” (2Tim 4,7).

*  *  *

Ordass Lajos és Túróczy Zoltán, Szabó József meg társaik vona
lát minden ellentét, feszültség ellenére a mélyben a lényeges szál 
összekötötte: az egyház ügye volt számukra legfontosabb, és a ma
guk érdekét nem keresték. A mellettük, velük kiállók között nem 
tudok karrieristáról. De jusson megbecsülés az utókor részéről azok
nak, akik a sok személyi érvényesülést termő másik táborban meg
maradtak tiszta embernek.

Az Ordass Lajosékat és Túróczy Zoltánékat javarészt tudtukon 
kívül egybefogó kapocs láthatóvá vált később, amikor 1956 végén 
s 1957-ben Ordass és Túróczy kezébe került az egyházvezetés: tel
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jesen egyetértettek személyi és tárgyi kérdésekben, meg az állam
mal folytatott nem könnyű tárgyalásokban. Egységünkről magam 
is közvetlenül tanúságot tehetek, mint aki akkori beosztásomnál 
fogva (egyetemes főtitkár, Teológus Otthon igazgatója, Lelkipásztor 
szerkesztője) állandó érintkezésben voltam Ordass püspökkel, s be
szélgetéseinket, álláspontunkat összhang, azonos vélemény, sőt me
legség jellemezte. Az egykor két különböző vonalnak ez a jó évnyi 
találkozása örvendetes és hasznos volt egyházunk számára. Az em
lékirat azonban felszínre hozza, hogy a lélek mélyén más is lezaj
lott. A régi sebek nem hegedtek be egészen, és az egykori bizalmat
lanság nem tűnt el teljesen. Az egyedüli egyházvédő tudat olykor 
megint felsejlett. Ennek tulajdonítható például, hogy Ordass Lajos 
1957 novemberében az állammal folyó tárgyalás egyházi tagjai so
rában Szabó Józsefet — mint a harmadik út emberét — csak úgy 
tudja elfogadni, ha a tárgyalóbizottságba Zászkaliczky Pált is be
veszik, amit állami részről elleneztek (Ordass Lajos, i. m. 703). 
A szöveggondozó Szépfalusi István egy reám vonatkozó feltételezést 
nem tud mással magyarázni, mint azzal, hogy az emlékírót kilenc 
évvel régebbi, az iskolák államosításával kapcsolatos cikkemért vi
selt neheztelés indítja egészen más irányú gyanakvásra (I. m. 642). 
A két irány immár szoros együttműködése idején is elkísérték Or
dass Lajost korábbi érzései a harmadik egyházi úton járókról. Az 
önéletrajzi írásokat sajtó alá rendező, említett lelkész meg is jegyzi 
utószavában, hogy Ordass Lajosban „évei számával” a keserűség 
hangja fokozódott (I. m. 425), s ez különösen érvényes az 1963. 
évre, amelyben emlékiratának ezt a részét írja, hiszen a nyugalma
zott püspököt számos megalázás éri az egyházvezetőség részéről 
(I. m. 1007—1008). Visszatérve az 1957. évi együttműködésre, feltű
nik az emlékiratban lapozva, hogy Ordass Lajos tekintetét annyira 
leköti az állammal folyó küzdelem, hogy nincs megjegyzése jelentős 
egyházépítő eseményekről, a Mády Zoltán egyetemes felügyelővel 
együtt rendezett két országos, ifjúsági és vallástanítási konferen
ciánkról, különböző tájegységeken lefolyt teológiai konferenciákról 
és sok más, újra szabad légkörben tartott alkalomról, míg a vissza
tért tavaszi napsütés után 58-ban újra beborult az ég.

E kötetbe foglalt egyháztörténeti tanúságnak a végén azért ug
rottam előre az időben, hogy elmondhassam: megadatott együtt dol
gozni a harmadik egyházi úton maradva Ordass Lajossal mind a 
négyünknek — vállvetve Túróczy Zoltánnal, Szabó Józseffel, Mády 
Zoltánnal.

Eme utolsó sorok írásakor vehettem kézbe Ordass Lajos 1961-ben 
írt, először német nyelven 1968-ban Münchenben kiadott és most 
magyarul megjelent könyvecskéjét az imádkozásról. Keletkezé
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sekor nem kerülhetett a hazai hívek kezébe — egyházpolitikai 
okból, nem a tárgya, hanem írójának személye miatt. Számom
ra — és sokak számára, de most személyesen szólok — aján
dék. Ordass Lajosnak az előzőkben többször említett emlékirata 
harcos írás; ennek folyamatos készítését megszakította egy hosz- 
szabb időszak, az 1956—1958 közé eső második aktív püspöki 
szolgálat. A rákövetkező újabb félreállítás után, Szépfalusi Ist
ván kutatómunkájából megállapíthatóan, az emlékiratot csak 1963- 
ban folytatta. Amíg pihent a küzdő kézirat, a belső csendben 
megszületett ez a másféle könyv: tanácsadás imádkozóknak és 
olyan embereknek, akik szeretnének imádkozó életre jutni (Ordass 
Lajos: Az imádkozásról. 1989). Végtelenül egyszerű, halk mon
datok, közvetlenek, melegek. Egyszerűbb embereknek is érthe
tőek. Hatvanöt egy-másfél oldalas kis egység. Tulajdonképpen be
szélget olvasóival: „Az imádkozásról szeretnék veled beszélgetni, 
mert érdeklődtél” — kezdi. Valóságos beszélgetési anyag gyűlt össze 
a szerző lelkében régebbi gyülekezeti lelkészi szolgálata során és az
után a mellőzés idején utcai találkozásokból, kérdező levelekből.

Nincs a sorokban semmi erőltetés, inkább a vágy keltése, az imád
kozás kívánatossága. Az író papi lelkületének megnyilvánulása ez 
a naponkénti olvasmányul ajánlott könyv. Egyes részek a misztika 
közelébe visznek: „A legcsodálatosabbak azok az alkalmak, amikor 
számunkra érthetetlen módon közvetlenül ér el minket Isten, és mi 
minden kézzelfogható dolognál bizonyosabban érezzük jelenlétét és 
halljuk a szavát.” Vagy: „az istenimádat a legtöbbször teljesen 
szótlan. [...] Ahányszor Isten megajándékoz az imádatnak ezzel a 
fölemelő élményeivel, sohasem akar minket végleg kiszakítani a 
földi küzdelmek világából.”

Sokára hullott ölünkbe ez a gyümölcs, de nem későn. Talán a leg
jobbkor. Evangélizáció után kiált a hazai kereszténység felekezeti 
különbség nélkül. Ez a kis könyv sajátos formában: az!

*  *  *

Két mondattal zárom. Nem tőlem valók, de az enyémek is.
„Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz” (Zsid 13,8). 

Változnak a korok, zajlik a történelem, benne az egyház sorsa. Jé
zus Krisztus ugyanaz marad, akinek megismertük. Fátyolon át földi 
jártában. A róla szóló örömhírnek nemzedékről nemzedékre szálló 
hirdetésében. A keresztény vallástétel töredékességében és megosz
tottságában. A hit tükörcserepeiben. De valójában az Isten egyetlen 
közelhozójaként. A protestáns kereszténység Krisztus-központúsá
gában.
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Az egyháztörténelem e kis kötetben felvillantott szeletén át is ő 
az, akinél találkozhatunk, fiatalok és idősek. Az „örökké” kifejezés 
túlmutat az időn. Nem végtelen időt tár elénk. Minőségileg más, is
teni közeget, amelyről fogalmaink nem lehetnek, de reménységünk 
igen — a halál kárpitja mögött is. Ezzel a bizonyossággal hunyták 
le szemüket, akikre most visszanéztünk. Mi is szeretnénk így to
vábblépni, míg tart az út.

A másik mondat: „Az egy anyaszentegyház minden időben meg
marad” (Ágostai Hitvallás. VII. cikk). Az idézett mondat a reformá
ció követőinek alapvető hitvallásából való, amelyet 1530. június 
25-én olvastak fel az augsburgi birodalmi gyűlésen V. Károly csá
szár előtt. Az egyház, amelyről itt szó van, „valójában a szentek és 
igazán hívők gyülekezete” (VIII. cikk) — a „szent” újszövetségi ér
telemben a Krisztusban hívőket jelenti. Erről az egyházról valljuk, 
hogy egy az egész földön. Szépen különböztetjük meg Jézus Krisz
tus egyetemes egyházát az egyházak történeti képződményeitől, tu
domásom szerint csak a magyar nyelvben előforduló szókapcsolat
tal: anyaszentegyház. Az anyaszentegyház rejtve, de valóságosan 
benne él a különböző keresztény felekezetekben, közösségekben. 
Azért bocsátottam előre mindezt, hogy a hangsúlyt jól értelmezzük 
a mondat végén: „minden időben megmarad” . A történelem sodrá
ban a kereszténység kisebb-nagyobb részei elenyészhetnek, amint 
erre számos példa van az egyházak, gyülekezetek történetében. Az 
egyház ellenben élni fog a földön, míg ember él.

Ebben az anyaszentegyházban, akárhol találunk is rá a keresz
ténység alakulatai között, otthonra lelhetünk egy életen át. S az 
anyaszentegyházon nem vesznek erőt a történelem hatalmai. Erről 
tanúskodik a hazai kereszténység utolsó negyven esztendeje is.

Budapest, 1989. szeptember havában
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Rendhagyó memoárt vesz kézbe az olvasó. Fő anyaga nem mai 
szemmel írt visszaemlékezés, hanem a szerző korabeli 

megnyilatkozásai és szerkesztésében megjelent néhány, 
ugyancsak korabeli kiemelkedő cikk mások tollából.

Ez teszi igazán hitelessé. Az emlékiratokat egyébként gyakran 
fenyegeti az önkéntelen későbbi belevetítés és a változott 

szemlélet. A „fordulat évének” tartott 1948-as esztendővel 
küzdelmes helyzet következett be a hazai egyházak életében.

A történelmi kihívásra az evangélikus egyház soraiban 
háromféle válasz adódott. A kötet összeállítója, az akkor 34 
éves lelkész a neki jutott szerepben az egyházi szempontból 

„harmadik útnak” nevezhető irányt képviselte, amelynek élén 
Túróczy Zoltán és Szabó József püspök állott. A jegyzetekben 

a szükséges kortörténeti magyarázatokkal szolgál.
A bevezetésben és a terjedelmes záró jegyzetben összefoglaló 

értékelést ad a másik két út jellemzésével együtt, melyet 
Ordass Lajos és Dezséry László püspök járt. A szellemi-lelki 
függetlenségét sikeresen megőrző szerkesztő-lelkész történeti 

tisztázása hozzájárulhat e viharos korszak újszerű értékeléséhez.
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