
AVIGILIA BESZÉLGETÉSE

BODNÁR DÁNIEL Hafenscher Károllyal
Hafenscher Károly 1926-ban született Budapesten. Tanulmányait Ma
gyarországon, az Amerikai Egyesült Államokban és Svédországban vé
gezte. Nyugalmazott evangélikus lelkész, címzetes teológiai tanár, a Ma
gyarországi Evangélikus Egyház ökumenikus tanácsadója.

"Utas vagyok e vilá
gon", dalolja az evan
gélikus népének. Önre
vonatkoztatva ez külö
nösen érvényes, hiszen
négy kontinens - Eu
rópa, Amerika, Afrika
és Ázsia - 39 országá
banfordultmeg.Ugyan
akkor je/képesnek is te
kinthetőezadalszöveg,
hiszen keresztényként
val1juk: valamennyien
utasok vagyunk e vilá
gon, Istentől jövünk és
végül Istenhez me
gyünk.

A 18. század drága evangélikus korálja kezdődik így: "Utas va
gyok e világon ..." Nemcsak temetési ének ez, hanem idős korban
ajánlott napi meditációra alkalmas intés. Utas vagyok e világon.
Már hosszú út van mögöttem. Túl vagyok életem útjának felén, a
hetvenhét év, a két hetes figyelmeztet koromra. Messze túl vagyok
hát Dante és Kosztolányi életú tjának felén . Már Illyés Gyula fi
gyelmeztető verse áll közel hozzám: "Életemnek duplahetes évé
ben, volnék vetni-valóknak még bővében, egyes kalász tarlott táb
la szélében, rengve a két kas za közel szelében." Érdekes, kalandos,
sokesem ény ü út van mögöttem. Az irány állandó volt, a cél is.
Közben sok drága találkozási alkalom, határainkon messze túl ke
rültem, de mindig hazavezetett Útit ársam, és a viatort a communio
viatorum magyar közössége. Már a vége felé járok, nem tudom
pontosan, mennyi van m ég előttem, de bizonyára csak töredéke az
eddigi éveknek. Sok útitársam már bevégezte. Néhány kortársam
még mellettem jár. Fizikailag utaztam kerékpáron, hajón, von aton,
repülőn, azt sem mondhatom, hogy leginkább csak gyalog jártam.
Messzire jutottam, egyszer 1987 nyarán a madagaszkári Anta
narivoból36 óra alatt a sv édorsz ági Uppsalába érkeztem. Utaztam
sokat a szellem és lélek világában is. Elmondhattam, "láttam
Uram a hegyeidet" Kárpátalján, Svájcban , a Lappföldön, Afr iká
ban a Kilimandzsáró felett , lenyűgöző szépségélményben volt ré
szem, mégis, találkozásom testvérekkel nagyobb élményt jelentett.
Ugyanígy folytathatom: "láttam Uram vize idet", a Pilis és Mátra
patakjait, Dunántúlon a Balatont, a Genfi-tavat, az Atlanti-óceánt,
a Vörös-tengert, a Földközi-tengert, Finnország hatvanezer tavá
ból néh án yat, zúgó vízesé seket Amerikában és Skandináviában,
mégi s a testvérekkel való találkozás ezeknél is többet jelentett.
"Láttam Uram erd őidet" , dzsungeleket és fenyőerdőt, sivatagjai
dat, a Szaharát ·repülőről, a Negev és Júdeai sivatagot autón és
gyalogosan, váratlanul előbukkanóoáz isokat, szelíd ligeteket, tör
pefenyőt az É szaki-sarkk ő ron belül, de a testvérekkel való találko
zás még emlékezetesebb . Elbűvölt az emberi arc sokfélesége, a kéz
sokfunkciójú szerszáma, az emberi agy szerkezete, a legszebb
hangszer hangja, a vox humana, de a személyekkel való találkozás
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még többet jelentett. Megcsodálhattam az emberi szellem gazdagsá
gát, az értelem találékonyságát, a tudatalatti világ rejtelmeit, de a
testvérekkel való találkozás, az útitársakkal beszélgetés még többet
ért. Találkoztam a széppel az ember alkotásaiban, festészetben, ze
nében, irodalomban és építészetben, mégis nagyobb élmény volt,
amikor egy vagy több testvérrel megértettem magam és útitársai
mat is. Kívánesi utas voltam, nemcsak rutinos globetrotter vagy tu
rista. Gyűjtöttem a tapasztalatokat, útitársaimnak tekintettem köny
veim íróit, elolvastam, amit lehetett, tanultam egyetemista korom
óta. A középiskolában még inkább csak sportoltam és cserkészked
tem, csak húszas éveimben kezdett mérhetetlen tudásvágy hajtani.
Mint szokásos, utasként nyelveket is kezdtem tanulni. Megízleltem
annak örömét, hogy utastársaimat saját nyelvükön megértem és
megszólíthatom. Nem vagyok ugyan nyelvész, de érdekelnek a
nyelvek, és csodálat tölt el gazdagságuk láttán. Más nyelvek ismere
tében érzem igazán gazdagnak anyanyelvemet, ezt a gazdag, színes,
hajlékony, drága kincset: az édesanya-nyelvünket (Balázs Géza).

Tanítottam is őseimtől kapott örökségként alap-, közép- és fel
sőszinten. Megszerettem a sajtót, majd 1950-től már publikáltam
is. Szerkesztőként palackpostának tekintettem vezércikkeimet,
mindig abban a reményben, hátha valakit valóban érdekel, és új
kapcsolat teremtődik, hajóhíd, egy stég és egy érkező hajó között.

Szerettem prédikálni, Evangéliumot hirdetni, öt évi káplán-ka
landozás után 35 évig egy szószékről, és az állandó készülés élet
elememmé vált. Ha visszatekintek a hosszú útra, úgy vélem, sem
óriásnak, sem törpének nem tekintettem magam, csupán ember
nek, s ez számomra már rangot jelent, és emberként kívántam jár
ni óriások és törpék országában, evangélikus Gulliverként. Szor
galmamat talán erdélyi szász ősöktől, dunántúli lelkészektől és ta
nítóktól örökölhettem. Precíz patikus nagyapám, két szorgalmas
háziasszony nagyanyám, szelíd, csendes édesapám, energikus
édesanyám természetéből valamit kaphattam örökségül. Leghűsé

gesebb útitársam a sokoldalú, mindig dolgos feleségem - 52 éve
vagyunk házasok. Gyermekeim és unokáim, családi környezetem
megtartó erőt jelentett egy, a családi életet megvető társadalmi
keretben is. Hittestvérek közössége tart. Elmondhatom az ősi bi
zonyságtételt: teneo quia teneor, hiszen magamtól nem megy. Min
dig jelentős volt számomra a múlt teológusainak, bizonyságtevői

nek fellege, János apostol és Pál apostol, a két újszövetségi teoló
gus, az egyházatyák bölcsessége, Luther lendülete, egzisztenciális
harca a kegyelmes Istenért, örvendezése a bűnbocsánaton, a gol
gotai kereszt és a húsvéti feltámadás nála tapasztalható öröme,
Bornemissza Péter és Pázmány Péter prédikációi, Pascal, Kier
kegaard és Bonhoeffer radikális kereszténysége, Tillich és Rahner
újszerű fogalmazásai, Küng és Békés Gellért széles látása, mind
mind segítséget nyújtott az úton. Bizony sokat tanultam óriások
tól és törpéktől. Kacaghattam óriások gyengeségein és csodálhat-
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Az Ön munkásságának

egyik központi eleme a

párbeszédre való törek

vés. Olyan tulajdonság

ez, amely nem igazán
jellemző korunkban.

Külföldi tanulmányai
(USA, Svédország) be

folyásolták-e látását, a
teológiai és egyházi
helyzetet illetően? Li
berálisabb-e a nyugati

kereszténység, mint a
hazai?

tam névtelenek hősies hitét és szolgáló szeretetét. Mindezt azért
kellett elmondanom a prológusban. hogy olvasóim jobban értsék
a következő szakaszt, egy ökumenikus veterán, evangélikus lel
kész válaszait. Azért írtam, hogy ne legyek szoborrá vagy port
révá, hanem emberközeli emberré azoknak, akik kérdeznek.

A párbeszéd műfaja a lehető legpozitívabb formája egymás megis
merésének. Az emmauszi tanítványokról szóló történet (Lk 24)
rendszerint csak az elbeszélés végén válik jelentőssé. Azt olvassuk,
hogy az úton beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Vitat
kozva beszélgettek, maga Jézus lép melléjük, a tépelődő tanítvá
nyokhoz szegődik és együtt mennek az úton. Hogya történet má
sodik felét is jól értsük, ezt az alapszituációt kell komolyan venni.
Két tanítvány az úton beszélget, vitatkozik a titokról, és Jézus segí
tőként lép hozzájuk. Számomra a dialógus nemcsak divat világi és
egyházi közegben a 20. század közepétól kezdve, hanem életszük
séglet. Nem feledem, hogy Urunk kettesével küldte tanítványait
missziói szolgálatukba. Nemcsak azért, mert egyedül féltette őket,

hanem azért, hogy beszélgetésükben az úton vigasztalják egymást,
erősítsék, közösen tanuljanak, és így jobban végezhessék missziói
szolgálatukat, mintha egyedül mennének az úton. Jeruzsálemi nor
vég ösztöndíjasként egy rabbiképző intézet életébe is bepillanthat
tam. Szokatlan felsőoktatási módszerrel találkoztam. Reggelenként
két-két tanuló kap egy-egy tekereset és délig van idejük beszélgetni,
vitatkozni a kapott szövegról. Egyik tanáruk így magyarázta: /laz
igazság mindig két pólus közőtt pattan ki szikraként. Tudta ezt a
maguk Mestere is, ezért küldte őket kettesével a világba ... /I

Valóban tanultam az Egyesült Államokban (1948/49) és Svédor
szágban (1969) is. A mi helyzetünktől elütő helyzetet és formákat is
mertem meg. Amerika a valódi Nyugatot, Skandinávia az északi
evangélikusságot jelentette. Az USA-beli kereszténység sokfélesége
meglepett. A megszokott négy történelmi egyház magyarországi
helyzete nem is sejtette velem, hogy több száz keresztény felekezet
is élhet egymás mellett valamilyen formában. Az ortodox, a bizánci
szertartású katolikus, a római katolikus, az episzkopális (anglikán
utód), evangélikus, metodista, református kereszténységben még
sok a hasonlóság velünk. Ezek számítanak ott is történelmi egyház
nak, esetleg még Krisztus tanítványai (egymilliós létszám feletti fe
lekezet kongregacionalista háttérrel). Ezeken az egyháztesteken kí
vül még több száz magát kereszténynek mondó felekezet él. A
skandináv (elsősorban a svéd) evangélikus egyház első kint létem
alkalmával (1969) még államegyház volt. Mindenki, aki svédnek
szűletett, evangélikusnak számított, ha nem lépett ki az államegy
házból (a római katolikusok kisebbségben vannak). A király autori
zálta a Bibliát, a lelkészek az államtól kapták fizetésüket, a püspö
köket, érsekeket az állam nevezte ki az egyház által jelölt kandidá-
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A protestantizmust
gyakran vádolták meg
individualizmussal. Lel
kész Úrhogyan ve1ekedik
erről?

tusok közül. Az egyház anyagi kiadásainak nagy részét is az állam
fedezte. Ez a helyzet 2000-ben, az állam és egyház szétválasztása
kor, hosszú előkészítés után, megváltozott. Egy-egy felekezeten be
lül is nagy eltéréseket láttam regionális és lokális méretekben mind
a struktúrák tekintetében, mind a kegyességi élet jellemzőiben, a
történelem értékelésében, ökumenikus relációiban. Az elmúlt 55 év
ben (EVT ösztöndíj USA-ban: 1948-49) még ötször voltam az Egye
sült Államokban, és különböző minőségben nyolcszor Svédország
ban. A liberális kifejezés félreérthető egyházi használatban, mert
más a társadalmi és a teológiai meghatározottsága. Az európai vagy
amerikai liberalizmus politikailag szabadságszeretetet jelent a felvilá
gosodás óta. Teológiailag gyakran racionalizmussá, morálisan pedig
szabadossággá, libertinizmussá váló folyamatot mutat. Evangélikus
felfogás szerint szabadságunk Krisztushoz kötöttségben jelentkezik,
Benne az ember már szabad felebarátai szolgálatára is. Egyik terület
(USA, Svédország) egyházi élete sem mentes ellentétektó1, szélsősé
ges felfogástól és gyakorlattól. Mindezt lehet negatíve felfogni, de le
het a többszínűség és gazdagodás lehetőségének is tekinteni.

Ez így felületes vélemény, és inkább szólam, mint valóság. Luther
például a közösséget, a "communio"-t mindkét értelemben nagyra
értékelte: communio sanctorum, vagyis a szentek közössége és cong
regatio sanctorum, vagyis az Isten egybegyülekezett igehallgató
népe. Gyakran biztatta még önmagát is: "Gondold meg azt is, nem
egyedül térdelsz és imádkozol itt, hanem veled együtt térdel és
imádkozik az egész kereszténység, minden kegyes keresztény és Te
is közöttük, egy szívvel, lélekkel, egyetértve imádkoztok és ezt Isten
nem vetheti meg." Ha valaki az elmúlt 20. század evangélikus teo
lógiáját ismeri, különösen az északi evangélikusságét, az tudja,
hogy az egyház tematikája (ecdesiolcgia) már az első világháború
előtti évektől kezdve teológiánk fő témája volt (Aulen, Nygren,
Wingren, Friedrichsen), neves teológusok állandó tárgya, de püspö
kök pásztorleveleinek (Herdabrevet) újra meg újra jelentkező mon
danivalója is az egyházzal kapcsolatos volt. A Lutheránus Világszö
vetség, noha nem csúcsegyház, hanem szövetség, évtizedek óta éb
ren tartja megnevezését és a communio vagy community megjelölést
preferálja a föderáció kifejezés helyett. Kezdettől fogva tagegyhá
zakról volt szó (Lund, 1947), és nem keresztények egyesületéről. A
magam részéről ellentétes mozgást figyelek meg a világ keresztény
ségében: a protestantizmus tudatos egyháziasságát és a rómaiaknál
az egyén szerepét a "populus dei" -ben, mint aki nem alattvaló, ha
nem aktív résztvevő, nemcsak szemlélődő vagy tanuló, nem tárgya,
hanem alanya is az egyház életének (vö. II. Vatikáni zsinat a laikus
ságról szóló szakaszait). Szerintem régi sémákkal nem dolgozha
tunk, egymás egyházát illetően sem, újra fel kell fedeznünk
egymásban a gazdagító értéket, és mitológiátlanítani kell a gyakran
hangoztatott jelentős különbségeket, a prejudikálást pedig feloldani.
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Miben látja a megiga
zulásról szóló, 1999.

október 31-én Augs
burgban aláírt euangé
likus-katolikus Közös

Nyilatkozat jelentősé

gét?

A Közös Nyilatkozat

aláírása után elhang

zottak olyan vélemé

nyek, hogy ettó1 kezdve

nem számít a cseleke

det, csak a kegyelem.

Igaz lenne ez?

Korunkban jellemző a

zűrzavar az ideológiák
ban, vallási turmix a

gyakorlatban, új po
gány tanok is szület
nek, vagy újjászület

nek. Hogyan látja ezt a

kérdést?

A Közös Nyilatkozat aláírása a Római Katolikus Egyház és a Lu
theránus Világszövetség tagegyházai között egyháztörténelmi je
lentőségű esemény volt, mert a két egyház hivatalosan fogadta el
a teológusok készítette nyilatkozatot, istentisztelet keretében, ami
kor elhangzott a Niceai Hitvallás, felcsendültek a közös ősi éne
kek, hangzott az Ige, a két evangélium-hirdetés, és a templomban
óriási gyülekezetben történt az aláírás is. Ez a nyilatkozat mutatja
a hivatalos recepciót és azt, hogy lehet nemcsak a szeretet közössé
géről beszélni, hanem in sacris is egymásra találhatunk. A Közös
Nyilatkozat páratlan a 16. század óta megjelent nyilatkozatok kö
zött, amelyek egykor kölcsönösen elmarasztalták egymást, ám
most új hangot találtak meg, nem a különbségeket hangsúlyozták,
hanem azt, ami összeköt. A szöveg fogalmazása, tételei bevezetése
többször kezdődik így: közösen valljuk. .. Ez a 16. századi formu
lára emlékeztet: consensus apud nos, majd a megegyezéseket és a
még fennlévő különbségeket is pontosan megfogalmazza a nyilat
kozat. Páratlan magyarországi hatása is. Közös kerekasztal beszél
getéseket, konferenciákat tartottunk a Közös Nyilatkozatról, és
megjelent egy dokumentum közös kiadásban, a Szent István Tár
sulatnál és az Evangélikus Sajtóosztálynál. Meggyőződésem,hogy
nemcsak a teológiai oktatásban lehet ez a dokumentum fontos a
jövőben, hanem értelmiségi híveink is hasznosan forgathatják.

Tévedés ez a fogalmazás, mert mind a római katolikus, mind az
evangélikus egyház vallja, hogy a keresztény jócselekedetek fonto
sak. A különböző hangsúly régen az lehetett, hogya római katoli
kusok üdvszerző szerepet tulajdonítottak, az evangélikusok pedig a
hit gyümölcseként fogták fel a jócselekedeteket. Másként: a katoli
kus egyház aktív cselekvésre sürgetett, hiszen a kegyelem nem
passzív magatartásra biztat, az evangélikus hangsúly az irgalom el
fogadására figyelmeztetett, mondván, az elfogadás szabadít fel az
emberek közötti jócselekedetekre. Luther szerint a hit "tevékeny,
valami eleven, szorgos, pompás dolog, amelynek lehetetlen, hogy
ne cselekedjék szakadatlanul jót. Nem kérdi, hogy kell-e jót csele
kednie, hanem mielőttmég kérdezi, máris cselekedett, mindig azon
van, hogy cselekedjék. Aki nem cselekszi a jót, az hitetlen ember."

Az új pogányság az Ószövetség kiiktatásával és az ősök pogány
vallására utalásával az elmúlt idóben több régióban is jelentkezett: a
német nacionalista ideológiában és Wagner szinkretista művészeté

ben, a skandináv világban - dán, norvég, izlandi sagák újraéleszté
se -, és magyar vetülete a 20. században, a II. világháború előtt és
most, a legutóbbi évtizedben. A bárány Jézus áldozata helyett fehér
lóáldozatot kell bemutatni, a Szentlélek galambja helyett a turulma
dár legyen a szimbólum, a papok helyett a sámánok szavára és gyó
gyítására várjunk, Jézus anyja helyett az ősi Nagyboldogasszony, az
európai, római írás helyett a rovásírás stb. Kűlön örömöt jelentett
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Önt Magyarorszdgon
az ökumenizmusegyik
legfó1Jb híveként ismer
jük. Mi az, amiben az
egyházak együtt tud
nakműködni, ésmi az,
amiben nem érdemes
erőltetni apárbeszédet?

nekem, hogy a katolikus egyház is felfigyelt erre a jelenségre, és
Győrött, szeptember elején Pápai Lajos megyéspüspök figyelmezte
tett a politikai jobboldalon jelentkező keresztény-ellenes irányzat
veszélyeire. A vallási turmix tipikus mai jelenség: a vallások kínálatát
úgy fogadják kortársaink, mint egy modern bevásárló központban az
egyes árucikkeket. Van ennek kűlönbőzö formája az ezoterikus taní
tásoktól a misztikus gyakorlatokig, az asztrológiától a spiritizmusig.

Valóban elkötelezett híve vagyok az egység-törekvéseknek 1948 óta,
az EVT 1948-as megalakulása után amerikai ösztöndíjban részesül
tem, majd 1962-65 között figyelve a II. Vatikáni zsinat eseményeit, a
Római Katolikus Egyházra koncentráltam. Átéltem a különböző

ökumenikus korszakokat felekezetközi viszonylatban: az ellensé
geskedés szócsatáit, az egymástól való félelmet, a hallgatólagos kö
zönyt, a közeledés kezdeteit, az eufórikus reménységet, majd a jó
zan "megbékélt különbségek egysége" képletének elfogadását.
Megtapasztaltam, nemcsak udvarias közéleti közreműködés, társa
sági együttlét lehet jellemző, hanem in sacris is, tanításban és gya
korlatban több van, ami összeköt, mint ami szétválaszt. Közös a
Szentháromság Istenbe vetett hitünk, együtt valljuk Jézus Krisztust
Úrnak, Megváltónak, Istennek. Becsüljük és forgatjuk a Szentírást.
Imádságunk és énekkincsünk közös darabjai emlékeztetnek arra,
hogy az első 1500 évet együtt töltöttük. Azonos a keresztény re
ménységünk, és a Szentlélek új embert teremtő működésénekmegta
pasztalása. Tudjuk azonban, hogy különbségeink is vannak: Más a
gondolkodásmódunk, római testvéreink Szent Tamás teológiáján ne
velkedtek, mi az úgynevezett üdvtörténeti igeteológián. Mások a ke
gyesség formái, hétköznapjaink vallásos gyakorlata. Jézus édesanyjá
ról vallott hitünket így fogalmazhatjuk: a biblikus Mária-képet elfo
gadjuk (ApCsel 1. fejezetéig), római katolikus testvéreink a marioló
giát továbbfejlesztették. Hitvallási irataink szerint is tisztelettel tarto
zunk Jézus édesanyjának, vele és nem hozzá imádkozunk. Különb
ség a pápaság és a hierarchia kérdésében, hogy Róma püspökeként
elfogadjuk a pápát, sőt nemzetközi ügyekben a kereszténység szó
szólójaként tekintjük, de nem érezzük, hogy Jézusnak, a jelenlévő Úr
nak szüksége lenne földi hely tartóra. A Piuszok korszaka után XXIII.
János, VI. Pál, II. János Pál minden megnyilatkozására figyelünk, nyi
latkozataikra, a zsinati teológiára sokat adunk és tó1ük tanulunk. A
Közös Bizottságban végzett 11 éves munkámban (1973-1984) állan
dóan éreztem, hogy római testvéreink előnyben vannak, amikor egy
20. század közepén fogalmazott dokumentumgyűjteményt tarthat
nak irányadónak, mi ezzel szemben 16. századi, ma nehezen érthető

mondatokat tudunk szembeállítani hitvallási iratainkra hivatkozva.
A Közös Nyilatkozat egyébként a Közös Bizottság munkájá

nak egyik gyümölcse. Az első fázis 1967 és 1972 között dolgo
zott. Engem 1973-ban hívtak be a Római Katolikus Egyház és a
Lutheránus Világszövetség egyházai Közös Bizottságába, az eu-
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Mi ahelyzeta többival
lással folytatott párbe
szédben?

Mivel magyarázza a
kisegyházak, illetve szek
ták mai növekedését?

rópai kisebbségi egyházakat képviseltem. A KB 6-6 tagú vegyes
bizottság volt, társelnökséggel. Összetételében egy német, egy
skandináv, egy amerikai, egy kisebbségi egyházakat képviselő,

egy latin-amerikai és egy távol-keleti laikus. A második fázisban
dolgozó bizottságunk négy feladatot kapott: az eucharisztia, a lel
készi hivatal, az egységmodellek és a péteri hivatal megtárgyalása
és közös kiadvány publikálása. Az első három témáról angol és
német nyelven könyveket adtunk ki, az utolsó témánkat dol
gunk-végezetlenül adtuk vissza 1984 márciusában. Munkamód
szerünk: tanításbeli tisztázás, beszámoló a regionális és lokális vi
szonyokról, spirituális közösség (kőzös áhítatok, istentiszteletek,
az eucharisztiában passzív részvétel). Mandátumunk ideje alatt,
1980-ban, az Ágostai Hitvallás 450 éves évfordulóján Ugyanazon
Úr alatt címen nyilatkozatot adtunk ki, majd 1983-ban, Luther 500
éves születési évfordulóján Luther Jézus Krisztus bizonyságtevője cí
men, azóta is sokat idézett közös megnyilatkozásunk látott napvi
lágot. Dialógusunk józan, merész, testvéri hangulatú, valódi pár
beszéd volt. Hatása még nálunk, Magyarországon is érezhető

volt. Római testvéreink kapui megnyíltak előttem is: Pannonhalma,
Budapest, Esztergom, Kalocsa, plébániák. II. János Pál pápa 1984
márciusában fogadta a Közös Bizottságot, a szakértőkkel és köz
ponti megfigyelőkkel bővített grémiumot. Tizenegy évi munkánkat
örömmel köszöntötte, két maradandó kifejezést helyezett lelkünkre:
a dialógus necessitas és irreverzibilis folyamat. Hálás vagyok, hogy
a hazai római katolikus sajtóorgánumok megjelentették cikkeimet.

Két különböző területről van szó, amikor az ökumenizmusról és a
világvallásokkal folytatott párbeszédről beszélünk. Az ökumeniz
mus célja az egység, a világvallásokkal folytatott párbeszéd célja a
békesség. Nekünk is sokat segít a II. Vatikáni zsinat két irata, a De
Oecumenismo és a Nostra Aetate világos különbségtevése. A két irat
különbözó rangja is fontos figyelmeztetés. Ezt részletesen fejtet
tem ki a Szent István Társulat kiadásában megjelent, a II. Vatikáni
zsinat dokumentumainak magyarázatai között (Budapest, 2002).
Megjegyzem, a II. Vatikáni zsinattal kapcsolatban magyar reláció
ban evangélikus teológust még nem kértek zsinati irat bevezető ma
gyarázatára. Hálás vagyok ezért. Új jelenség, hogy változtatás nél
kül, tiszteletben tartva a szerző jogát, érintetlenül hagyták a kézira
tot. Talán ezzel is hozzásegítettem egy más nézőpont megértéséhez.

Néhány ténnyel magyarázható a kisegyházak és szabadegyházak
világszerte tapasztalható előretörése. AI A baráti, testvéri légkör
vonzó ereje, ami a nagy egyházakban, különösen a fővárosban

nem tapasztalható. BI Kétezer év ballasztja nem terheli a kisegy
házakat. CI Lelkesedésük. Az első szerelem tüzét élik át, amíg a
történelmi egyházakban mintha a Jelenések könyve kritikája válna
valóra: "az első szeretetedet elhagytad ... rr Ugyanakkor az úgyne-
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Mi a véleménye arról a
korunkban sokak által
vallott felfogásról, mi
szerint Istenre igen,
egyházra nem?

Ma szintemindenake
reszténység ellen hat.
Mi lehet a keresztény
ségszerepe aglobalizá
ció korában?

A ma uralkodó divatos,
szinte kötelezően elfo
gadott vélekedés sze
rint nem létezik abszo
lút igazság, minden re
latív éscsupán nézőpont

vezett történelmi egyházakban is sok jele van a megújulásnak, a
lelkiségi mozgalmak, továbbá a gyermek- és ifjúsági munka erősö

dése, családgondozás. családi hétvégék, laikusok szolgálatba állí
tása, levelező tanfolyamok nem papi szolgálatra készülőknek, a
misén, istentiszteleten kívül spirituális alkalmak, Szentírás olvasá
sa (Békés-Dallos fordítás egymillió példányszárnbanl), nagy ren
dezvények (BS, szabadtéri alkalmak), időszerű sajtó- és tv-szolgá
lat, telefonos lelkisegély. egyszerűségre törekvés, modern zene
beemelése istentiszteleti keretbe, a mai művészet segítségül hívása,
hitoktatás alap-, közép- és felsőfokon, a nem iskolaközpontú eduká
ció, az Európai Unió t megelőző konferenciákon való részvétel stb.

Nálunk ez úgy jelentkezik, leginkább az értelmiségi rétegben, hogy
Jézusra igent mondanak, az egyházra nemet. Ez a felfogás a gya
korlatban nem sokáig tartható, hiszen a keresztény ember nem élhet
Robinson-életet. Szüksége van közösségre, és a közösségnek is reá.
Testvéri vigasztalás, erősítés nélkül hitünk parazsa lelohad. Az
Evangéliumot újra meg újra hallani kell a testvér szavaként. hiszen a
hit hallásból van. A magányos keresztény csak monológot folytathat.

Nem új jelenség, amire a kérdés utal. Az ApCsel 2 szerint Pünkösd
kor a kereszténység gúnykacajban született. Késöbb római katonák
Jézus Krisztust szamárfejjel ábrázolták. Római és görög értelmiségi
ek kigúnyolták a primitívnek tartott keresztény mondanivalót. A
felvilágosodás korában (a német és francia felvilágosodásban egy
aránt) nem tartották mondanivalónkat korszerűnek. Nietzsche sze
rint a kereszténység Istene halott. Ma nem a harcias ateizmus, ha
nem a közöny, a fogadókészség hiánya jellemzi Európa-szerte a ke
reszténységen kívül élőket. A poszt-konstantinuszi korszakban,
amibe Kelet és Nyugat egyaránt belekerült, a szekularizáció jellem
ző, és a kereszténységnek újra meg újra meg kell tanulnia, mit jelent
kisebbségi pozícióban élni Európában is. A só, a kovász, a világos
ság szolgálata Jézus megfogalmazásában fontos útmutatás. Állandó
menetrendünkhöz tartozik, hogy úton vagyunk, vándorok kőzőtt,

néha kevesen, néha nagy csapatban. Jézus tizenkét tanítvánnyal in
dult a többmilliós Római Birodalomba. Látván népe szétszórtságát,
bátorította övéit: "ne félj, te kicsiny nyáj... " Az újra felfedezett diasz
póra helyzet minden nehézségével együtt is, lehetőséget is rejt magá
ban, nem csak átkot. A fogyó és szétszórt zsidóságtól tanulhatjuk,
hogy szétszórtságuk ugyan büntetés, de lehet áldásnak is tekinteni.

Talán filozófusok számára érthetetlen, ami a keresztényeknek evi
dens, hogy az igazság nem fogalom, hanem egy Személy, aki azt
mondta: "Én vagyok az út, az igazság, az élet." A magyar igazság
szó az Újtestamentum nyelvén két értelmet hordoz: 1. valóság, a
valódi valóság, akitől nem kell félteni a valóságot, sőt Ő valóban
Isten és a valódi ember, embersége valódi emberség, semmi sem
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kérdése, hogyan ítélünk
meg egy dolgot, ese
ményt. Miként véleke
dik erró1?

Bárközeledik a SO. élet
évéhez, változatlanul
rendkívül aktívan él.
Egy tartalmas életút
után hogyan gondol a
halálra, illetveakeresz
tény reménységre, az
öröklétre?

idegen tőle, ami emberi. 2. A másik értelme a szónak: az osztó igaz
ság. Ő, aki megigazít, és nemcsak az Atya előtt tesz igazzá, hanem
emberek között is. Mindez kiterjeszthető a társadalmi igazságra is.
Őt, az Igazságot ismerve, nyitottak lehetünk bármely mai kérdésre,
bűnre, problémára. Akár családról, akár égető társadalmi kérdések
ről, rasszizmusról vagyantiszemitizmusról van szó. Ugyanez,
ugyanő jelenthet végső normát a gazdaság, a pénzvilág mai őserde
jében. Így érvényes az is, amit Pál apostol mond: "Ne szabjátok ma
gatokat e világhoz, hanem szánjátok oda okos istentiszteletként tes
teteket élő és szent áldozatul, változzatok meg értelmetek megúju
lásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó,
ami neki tetsző és tökéletes" (Róm 12,1-2). Ezt az apostol Isten ir
galma alapján kéri híveitől, majd felsorolja a hétköznapi istentiszte
letet, emberek közötti forgolódásunk egyes részleteit (Róm 12,9-21).

Két év óta új helyzetbe kerültem, nincs már szószékem, nincsenek
katedráim (ev., ref.), de van még otthonomban íróasztalom, nagy
szerű könyvtáram, vendégváró karosszékem, és így kisebb mére
tekben, de a lényeges szolgálatomat folytathatom. Új helyzetemet
leginkább Pál apostol római fogságának utolsó idejével illusztrál
hatom (ApCsel 28,29-31): "Pál ottmaradt két teljes esztendeig sa
ját, bérelt szállásán és fogadta mindazokat, akik felkeresték őt.

Hirdette az Isten országát és tanított az Úr Jézus Krisztusról teljes
bátorsággal, minden akadályoztatás nélkül." Természetesen többet
foglalkozom a halál kérdésével, már nemcsak elméleti síkon, de
nem csupán a memento mori szerzetesi, testvéri figyelmeztetéssel,
hanem a memento vivere keresztény biztatásával. Az előbbi emlé
keztetés írók, költők irányában is keresést jelent, Dante és Goethe,
Madách és Milton épp olyan sokat jelent, mint a középkori halál
tánc balladák. A magyar irodalomból néhány ismerőst említek:
Illyés Gyula, Devecseri Gábor, Áprily Lajos, Sík Sándor, Dsida
Jenő, Arany János, Keresztury Dezső. A második mondat: memento
vivere, teológusokhoz és nagy igehirdetőkhözirányít. A középkori
liturgikus játékok, az ősi közös imádságok, a régi énekkincs, mind
segítséget jelent. Külön kiemelem az ősi, 8. századbeli antifona
alapján (media vita) készült lutheri feldolgozást: "életünkben szün
telen halál lesi léptünk", és Urunkra mutatását: "csak tőle nyerünk
reménységet a bűnbocsátó, irgalmas, örök Istenben". Feltűnő,

hogy énekeskönyvünk utolsó szakaszában, az örökélet reménysé
ge fejezetben több ökumenikus közös éneket találunk: Libera me
Domine ... Dies irae, dies illa... Nunc dimittis ... Cur mundus militat. ..
stb. Ugyancsak segítenek az ősi imádságok, amelyekben békés ha
lálról és valódi készületről van szó. A Prédikátor Könyve 12. feje
zetében olvasható utolérhetetlenül egyszerű, tartalmas, szép ké
pekkel festett szakasz, minden idős embernek napi olvasmánya le
het. Hiszen megérkezett a nem-szeretem évek sora, romlik a látás,
gyengülnek a fogak, károsul a hallás, rossz alvóvá válik az idős
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ember, nehézkes a járás, s végül megérkezik a halál, elszakad az
ezüst kötél, a korsó eltörik, az arany pohár is összetörik. Porba té
rünk, de a lélek Istenéhez tér. Végigtekintve hosszú életutamon,
nem csak azt látom, hogy jó volt megtanulni elsőéves teológus hall
gató koromban a kis Sámuel szavait: "kicsi fiú vagyok" (I Sám 1,25),
héberül is megtanította ezt ószövetségi professzorunk, azóta gyak
ran ismétlem magamban. Sok mindent nem tudtam elvégezni, Isten
nagysága, mindenhatósága, bölcsessége közelében mindig "kicsi fi
únak" éreztem magam. Még két feladat van előttem. Az egyik a tol
mácsolás, a másik a reménység tartalmának meg töltése. Megadatott,
hogy többféle nyelvből kellett tolmácsolnom (angol, svéd, német,
esetenként norvég), ami nehezebb feladat, mint az írásbeli fordítás.
Mindkét nyelvet jól kell ismerni, hogy ne szóról szóra fordítsunk, ha
nem úgy, hogy ugyanazt az impulzust keltse, mint az eredeti. A lel
kész és teológus feladata különben is az állandó tolmácsolás (nem
Übersetzung, hanem interpretáció). Az értelmiségnek saját nyelvén kell
beszélni, a középkorú és fiatal hallgatóknak mai nyelven, mert a
megszokott egyházi nyelvet kevésbé értik. Az inkulturáció feladata
nemcsak az úgynevezett harmadik világ számára feladatunk, hanem
az új, szekularizált Európa népe számára is. E nélkül missziói felada
tunkat, Európa reevangélizálását, nem tudjuk betölteni.

Ami pedig a reménység tartalmának megtöltését illeti: életem
útjának vége felé, félek, üres szó marad az örökélet, ha a re
ménységünk fantáziája lebénul. Sokat segíthet a Jelenések köny
ve, nem apokaliptikus lovaival vagy természeti és történeti ka
tasztrófáival, hanem a mennyei Jeruzsálem leírásával. Reménysé
gemben még annak is örülök, hogy városlakó lehetek, egy ren
dezett, szépen dekorált, kivilágított városba készülhetek, az ur
banizáció itt tapasztalt káros következményei nélkül. Remélhe
tem, hogy találkozom Azzal, akiben itt hittem, és azokkal, akiket
itt szerettem. Kétségeim elmúlnak. Kiáltozás, jajszó, panasz már
nem hallatszik, durva szitkozódás, trágár szavak helyett ének
karban ismeretlen szép dallamot, de jól ismert szöveget énekel
hetünk. Urunk letöröl minden könnyet, már nem kell síró embe
reket látnom, színére fordulnak a megszokott fonák jelenetek. Itt
közel volt a földi nyomorúság, az emberi bűn, a sokféle baj és
mindig távolnak tűnt az Isten. Ott majd közel lesz az Isten és
egyre távolodnak a bűnök, bajok, panaszok. Végre tisztaságban
és harmóniában élhetünk. Víziómat már erősíti itt minden isten
tisztelet, minden keresztény ünnep az egyházban. Északi testvé
reim joggal nevezik az istentiszteletet a Paradicsom portájának.
Mindig hallhatom, hogy nemcsak vándorlás, de megérkezés is
lesz. A keresztény ember ünnepre készül, nem tömegsírba, ha
nem menyegzőbe,már itt is tud ünnepelni, hiszen homo festivatus.
Tanulom a szépen szóló Aranyszájú Szent Jánostól: "ubi caritas
gaudet ibi est festivitas" ("ahol örvend a szeretet, ott valóban ün
neplés van"). Ünnepeken és hétköznapon szívesen készülök oda.
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