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HÁT ÉN IMMÁR KIT VÁLASSZAK?
SZABÓ PÁL

Választottunk, hogy mit, az csak a 4 év egésze után dönthetõ el igazán. Sok
minden kavarog bennem, sok olyan dolog, ami kicsit dühít, de az emberek
véleménye ez volt, így el kell fogadni. Amerikában a választások után a két fél
elvileg elismeri az emberek által felállított viszonyt, és az éppen gyengébb
beáll az erõsebb mögé. Itt nem ez szokott történni. Már második ízben az
ország csaknem fele(ha a népszavazási „retorikát” vesszük alapul, azaz az
sem mondott igent, aki nem szavazott, akkor több mint fele) nem fog
nyugodt szívvel beállni a gyõztesek mögé, õket támogatva. Nekünk a
feladatunk az is, hogy imatámogatásban részesítsünk bármilyen kormányt,
akár tetszik nekünk, akár nem az, amit csinálnak, és ahogyan.

Keresztényként nem volt könnyû végigélni a kampányt, és a személyes
véleményem az, hogy ahogyan egy pápuai a lelkiismerete alapján lesz
tudatlansága folytán megítélve, így ebben a kérdésben mi is, hiszen nincs
olyan keresztény párt, amely a Biblia alapján hitelesen, hiteles emberekkel
állna fel. Ha lenne, akkor igenis kötelességünk lenne õket támogatni, hisz ez
a hitünk felvállalását is jelentené. De egy mai Európában túl radikálisnak
tetszene egy ilyen párt, és lehet, hogy sosem kapna kellõ támogatottságot a
palamenthez. Most mindenki a saját szempontjai alapján választott egy olyan
pártot, amely szerinte a leginkább képviselte, képviseli õt, és az érdekeit. Bár
sokan kiemelik, hogy nem a program döntött, hanem az, hogy kit látnak
szívesebben rájuk mosolyogni az emberek. Most már egy hete minden
fórumon az ígéretek tarthatatlansága visszhangzik, így bárki került volna
hatalomra, nem lett volna képes az ígérgetõ kampányt teljesíteni.

A politikai irányokról szeretnék most egy kicsit szólni: vannak a konzervatív,
liberális, bal és jobboldali felosztások, amik a hagyományos értelemben osztják
fel az emberek meggyõzõdését. Míg egy angliai keresztény el sem tudja
képzelni, hogy jobboldali pártra szavazzon, addig fõleg Európa keleti felén
az ellenkezõt nem tudják elképzelni, hiszen „õk” voltak a nyakunkon 40
évig. Érdekes kérdés, hogy a Jézus által elmondott szociális elemek inkább
egy baloldali pártban visszhangzanak, ám ennek ellenére azok – az egyház
múltbeli hozzáállása folytán – inkább világi irányzatként bontakoztak ki. (A
munkásmozgalmakat ugyan helyi lelkészek kezdték, de az egyházi vezetõk
nem álltak mögéjük, így végül mások aratták le a babért.) Erre valaki hozott
egy jó hasonlatot: a keresztény baloldali pártok Barrichellohoz hasonlóak. Õ is
jó versenyzõ, de mások árnyékában kénytelen lenni, sosem kerül ki a fényre.
A konzervatív és liberális kérdésben pedig a hívõknek lehetne feltenni még
egy kérdést: amikor Pál apostol is Jézusra mutat a törvény helyett, mert az
tarthatatlan, akkor mi miért nem ezt tesszük, és miért próbálunk törvényeket
hozatni és betartatni, amikor többet is tehetnénk. A liberalizmus csak látszólag
jó, hiszen a kereszténység létét kérdõjelezi meg az a hozzáállás, hogy a vallás
magánügy, és csak ne térítgessenek a keresztények, és mások sem.

A cikk végére tartogattam e felhívást, amit a neten találtam: „Minden
gyülekezet küldjön legalább egy, vagy több tagot a politikába – javasolta a
rajna-pfalzi CDU-képviselõ, Peter Enders.” Érdemes ezt megfontolni, mert ez a
kicsiny egyházunkban is minimum11-12 politikust jelentene, vajon lesz olyan
idõ, amikor lesz ennyi politikusunk? Meg lehet állni hiteles keresztényként a
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ÉLÕ KÖZÖSSÉG – MERT ISTEN SZERETI AZ ÉLETET
HEINRICH BOLLETER

ÉLÕ KÖZÖSSÉG

1. A közösség ott él, ahol a különbüzõség gazdagít

Metodistáknak nevezzük magunkat és konnexióról, együvé tartozásról
beszélünk, gyülekezeti szinten, körzetek szintjén, az évi konferenciák és a
centrálkonferencia szintjén. Most két különbözõ tapasztalatról szeretnék szólni:
egyrészt az összetartozásról, másrészt az önállóság keresésérõl.

1.1. Európában az összetartozásnak új idõszakát éljük, miközben az a kérdés
kísér bennünket, hogy mint egyházak, miben járulhatunk hozzá azokhoz az
értékekhez, amelyeket az új Európának képviselnie és megvalósítania kellene.
Olyan idõben élünk, amelyben az európai normák és szabályozások
alkalmazkodásra kényszerítenek bennünket. Ez nem csak az évi konferenciák
számviteli rendjére, hanem szociális intézményeik minõségi elõírásaira is
befolyást gyakorol. Centrálkonferenciaként olyan idõben élünk, amelyben jobban
szeretnénk igazodni a United Methodist Church (UMC) Egyházrendjéhez, és
kevesebb adaptációt kívánunk végezni. Az egész Európára kiterjedõ egyházunk
szinten minden szervezetébe delegáljuk európai képviselõinket, pénzügyi
szempontból a gyengébb évi konferenciáink számára továbbra is számolunk a
támogatásokkal. Azonban az egész világra kiterjedõ UMC költségvetéséhez a
püspöki alapot kivéve nem teljesítünk befizetéseket.

1.2. Ugyanakkor azonban a növekvõ önállóság és a különbözõ adottságok
hangsúlyozásának idejét éljük, amelyek között a Metodista Egyház Európa
különbözõ országaiban fejlõdik. Nem szabad lebecsülnünk a gazdasági fejlõdés
terén meglévõ különbségeket sem. Különösen Délkelet-Európa gyülekezetei
szorulnak manapság – jobban, mint bármikor – külsõ segítségre.

Metodistának nevezzük magunkat és konnexióról beszélünk. Nehezünkre esik
azonban, hogy közös egyházrendnek vessük alá magunkat, és egyformán
értelmezzük a lelkészi szolgálatot és a tagsági viszonyt. MInden egyes évi
konferencia kivételes esetnek tekinti magát.

Hová vezet közös utunk a jövõben? Azok a külsõ falak és kerítések, amelyek el
akartak választani bennünket, eltûntek, azonban az egyes évi konferenciák és az
egyes gyülekezetek nagyon gyakran hiúságuk és egzisztenciális félelmeik rabjává
váltak. Aggódom egy olyan egyház miatt, amely „monászokban” azaz önelégült

politika talaján? Ha nincsenek hívõ politikusaink, akkor a helyüket mások
átvehetik, de szerepüket nem. Ha nem tudunk kellõ fórumon felszólalni, akkor
tényleg egyre inkább magunknak maradunk. Ez a felhívás nem 12 országgyûlési
képviselõt jelenthet csak, de azt mindenképp, hogy nem elég csak az egyházon
belül tevékenykedni, hanem egy-egy civil szervezetben, csoportosulásban a helyünk
megtalálva kell munkálkodni a város és ország jólétén – ahogy azt a fogságban lévõ
zsidóktól is várta Istenük.
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egységekben szeretné megvalósítani önmagát, konnexiális
kapcsolatok nélkül. Mindenesetre sok helyen nem találtuk meg az
összetartozás és az önállóság közötti egészséges egyensúlyt.

Amióta létezik a metodisták közössége, mindig is kölcsönösen
teret biztosítottak egymás számára. Mindig is léteztek fejek, amelyek
másként gondolkodtak, szívek, amelyek másként dobogtak és
kezek, akik önakaratból építkeztek. A keresõk és hívõk mindig
megtalálták helyüket gyülekezetünkben. Azonban fennállt az erõs
szabadegyházi azonosságtudat összekötõ kapcsa, amelynek semmi
más célkitûzése nem volt, mint „lelkeket menteni” és „szentséget
terjeszteni az országban”. Mi az az összekötõ erõ ma, amely a nézetek,
helyzetek, meggyõzõdések és kifejezésmódok sokféleségét egységbe
foglalja és összetartja? Létezik-e a közös identitás, amely egyházunk
számára összekötõ kapocsként mûködik? Papíron minden
bizonnyal létezik; azonban jelen van-e szíveinkben és fejeinkben is?
Szívesen beszélünk arról, hogy egy olyan egyház vagyunk, amely a
teológiában és a gyakorlatban nagy változatosságot mutat fel. Ezáltal
viszont nem szenvedtünk-e el egy bizonyos fokú „arculatvesztést”?

Nem a sokszínûség jelent önmagában áldást, hanem az a sokszínûség,
amelyet az egy szeretet tart össze, és amelyet a közös misszió tudata
hordoz. (...)

1.2.1. (...) El tudom képzelni, hogy egyes metodistákat félelemmel
tölt el az a pluralizmus (sokszínûség), amely teret nyert sorainkban.
Pál Korinthusban egy nagyon sokszínû egyházzal találta szemben
magát, viszont õ nem az egyformaságra  (uniformizmusra) bíztatta
az ott lévõket. Sokkal inkább egy olyan levelet írt a gyülekezetnek,
amelyben megmagyarázza a sokféleség értelmét. Nem a hit és az élet
formáinak, nem az egyház munkájával és szolgálatával kapcsolatos
felfogásoknak kell egységesnek lennie. Az egység nem az
uniformizmusban valósul meg, hanem abban az egy lélekben, amely
áthatja õket. (...)

1.2.2. A megélt közösség a posztmodern társadalmunk
környezetében nem magától értetõdõ dolog. Amikor megélt
közösségról beszélek, akkor elkötelezettséget értek alatta a
posztmodern tetszõlelegesség közepette és egymással való szoros
kapcsolatra gondolok az önzés környezetében, amely az ego-etikára
és a haszonelvûségre (utilitarizmusra) hajlik. Az ego-etika „ami nekem
jó, az a helyes”, szétrombolja azokat az értékeket, amelyek
összetartanak bennünket és ezzel együtt a megélt közösséget is. (...)

1.2.3. A megélt közösség kis és nagy gyülekezetekben valósul meg.
Érdekes dolog azt megfigyelni, hogy a jóléti társadalmak
környezetében az intézmény önfenntartása olyan nagyobb
szolgáltató központok megvalósítását szorgalmazza, amelyekbõl a
fogyasztói keresztények beszerezhetik azt, amire  szükségük van.
Ennek az irányzatnak megfelelõen azzal az indoklással szûnnek
meg a kis gyülekezetek, hogy nem tudják elõteremteni a lelkész
fizetését.

Ezzel ellentétes fejlõdés figyelhetõ meg a gazdasági nehézséggel
(szegénységgel) küszködõ környezetben. Itt a kis „bázisgyülekezetek”
válnak modellé. Kevesebb beruházást hajtanak végre épületekben és
egyéb struktúrákban, kevesebb utazási költség merül fel és gyakran
önkéntes segítõkkel dolgoznak. (...)

2. A közösség ott él, ahol az ajtók nyitottak

(...) A Jézust követõ élõ közösség ajtajának nyitva kell állnia
minden faj, nemzet és generáció számára. Ezt a gondolatot
rögzíti egyházunk Alkotmányának 4. cikkelye is. Egyházunk
minden szolgálati helyén nyitottak vagyunk a nõk és férfiak
szolgálata számára.
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Közép-Európában és a Balkánon a romák és a sintik érdekében végzett
szolgálatot egyházunk, és azt tapasztaltuk, hogy megnyíltak a hit számára
és településeiken nagyon jól mûködnek ezen keresztyén gyülekezetek. A
társadalom peremén élõ emberek között növekedett leginkább az egyház.
(...)

3. A közösség ott él, ahol megosztjuk erõforrásainkat

(...) Amikor 2004. május 1-én megvalósult az álom, hogy püspöki kerületünk
4 országa tagja lett az EU-nak, többen azt gondolták, hogy megszûnnek a
feszültségek a pénzügyi területen. A valóság azonban egészen másként
néz ki ezekben az egyházakban. A kifelé mutatott szép ruházat mögött
még mindig érezhetõ szegénység rejtõzik. Az egyes országokban különbözõ
mértékû a szükség. A projekteket szolgáló pénzek mellett a legnagyobb
hiány a teljes munkaidõben foglalkoztatottak bére és a teológusok képzése
terén mutatkozik. (...)

4. A közösség ott él, ahol a szeretet diadalmaskodik a
félelem felett

Egy élõ közösség megmutathatja azokat a kincseket, amelyekkel
sáfárkodik. Az elhalványuló álmok idõszakában beszélhet az evangélium
erejérõl, amely embereket és körülményeket változtat meg. Tudatában
van annak, hogy minden élet értékes, mert Isten szereti azt. Az élõ
gyülekezet énekel, zenél és beszél Isten szeretetérõl, amely minden nap
megújul. (...)

5. A közösség ott él, ahol tekintély van

(...) Teológiailag manapság az egyházban a tekintély Jézus viselkedését
veszi alapul, aki nem azért jött, hogy uralkodjon, hanem, hogy szolgáljon
(Mt 10,45). Itt a tekintélyt a példaadás és az önfeláldozás közvetíti. Ez jelenti
a tekintélyt szemmagasságban. Az egyházban annak van tekintélye, aki
nem uralkodik, hanem minden embernek szolgál. Aki nem csak utasít, aki
elgondolkodásra, hitre és cselekvésre hív, aki az Isten és az emberek iránt
érzett szeretetet sugározza. (...)

6. A közösség ott él, ahol Isten is részese a szövetségnek

Isten méy vágyat érez az emberek iránt, akiket mnd eredeti személyekké
teremtett. Ezért ajánlja fel szövetségét Jézus Krisztusban. A keresztyén
közösség arra a szövetségre épül fel, amelyet Isten Jézus Krisztusban kötött
az emberekkel. Az a vágyam, hogy lelkészeink rendszeresen találkozzanak
a lelkészközösségekben, hogy hitükben kölcsönösen bátorítsák és
szolgálatukban bátorítság egymást. (...)

Nem mi választjuk meg szövetségünk tagjait. Isten ad mellénk férfiakat,
nõket és fiatalokat, hogy megváltoztassuk a világot – éppen azért, mert
Isten szereti az életet. Aki megértette e szövetségben rejlõ lehetõséget, nem
csak saját csoportjáról fog beszélni és gondolkodni. Részese lesz Isten azon
víziójának, amely szerint az egész világnak meg kell újulnia.

MERT ISTEN SZERETI AZ ÉLETET!

Hogy lehet közösségrõl beszélni anélkül, hogy egyházunk magába zárkózóvá
ne válna? Mi az, ami mellett kiállunk, ha tudjuk, hogy Isten szereti az életet
(Jn 10,10)? Általában azt nagyon jól tudjuk, hogy mivel állunk szemben
köreinkben. Mi az azonban, ami mellett állást foglalunk?
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1. Isten szereti az életet, ezért kezdjünk
foglalkozni az emberek vágyaival

Minden ember vágya az, hogy sikeres legyen az élete. A hit
ugyan nem azt jelenti, hogy a sikerre vonatkozó biztosítást
kötünk, és nem jelent védõoltást sem a szükséggel szemben.
Azonban olyan erõket szabadít fel, amelyek segítségünkre
vannak, hogy egy szituációt uralni tudjunk, mielõtt az
boldogtalanná tesz bennünket.

Egy élõ közösség sokat tud nyújtani a vágyakozó embereknek.
Ehhez azonban késznek kell lennie arra, hogy elkísérje ezeket
az embereket a mindennapi életük útján. Az embereket
mindenekelõtt ott támogassa, ahol az életvezetési rutin csõdöt
mond. Isten szeretete éppen azoknak az embereknek szól,
akik nem tudnak sikereket felmutatni.

2. Isten szereti az életet, ezért kezdjünk
foglalkozni a családdal

A család keleten és nyugaton, északon és délen egyaránt beteg.
Ennek ellenére a család jelenti az élet lehetséges legjobb
formáját. Évtizedeken keresztül láthattuk azt, ahogy a családot
gyalázták. Újra kell kezdenünk munkánkat és egy új tudatot
kell megteremtenünk, amely szerint a család az, ami a
közösségépítõ erényeket közvetítheti és amelynek
közvetítenie is kell azokat. Ha azt akarjuk, hogy gyermekeink
ismét tisztában legyenek azzal, hogy a Golgota nem egy
fogkrémmárka, akkor ez nem egyszerûen az iskolai hitoktatás
vagy az egyházak feladata. Élõ közösségként segítséget
kívánunk nyújtani abban, hogy a családok éljenek, életben
maradjanak és  még tovább tudják adni kultúránk és hitünk
értékeit. Meg kívánjuk akadályozni, hogy  a szülõk
megfutamodjanak a nevelés felelõssége elõl. Szeretnénk
együttmunkálkodni a növekvõ szenvedélybetegség, a szekták
és az ezoterika felé irányultság elleni küzdelemben. Mindezt
azért, mert Isten szereti az életet és ezért a családot is.

4. Isten szereti az életet, ezért kezdjünk
foglalkozni a gyülekezeti közösséggel

Együtt szeretnénk fáradozni azon, hogy Isten akaratát
megismerjük és ezzel meg kívánjuk akadályozni azt, hogy
véleménykülönbségek elidegenítsék és elszigeteljenek
bennünket egymástól. Egyes gyülekezetek az ifjúság életstílusát
modellként alkalmazzák a teljes gyülekezet számára. Ez a
törekvés többnyire nem maguktól a fiataloktól indul, hanem
azoktól, akik éppen kinõtték a fiatal kort. Ha Isten szereti az
életet, akkor más generációk és azok kegyességi formái sem
zárhatók ki. Egymásért élõ egyházra van szükségünk, amely
hozzásegít a generációk közötti megbékéléshez. Gyógyulást
hozhat, ha gyakoribbá tesszük az élet fontos átmeneteihez
kapcsolódó rituálékat. Miért csak az iskolakezdést és a
fiatalkorúak felnõttkorba való átlépését ünnepeljük meg az
egyházban? Közösen vehetjük tudomásul a munkanélkülivé
válást is, és tudatosabban állhatunk az érintettek mellé. Vagy
például azt az átmenetet, amikor az utolsó gyermek elhagyja
otthonát, és a házaspárnak a kiürült fészekben kell élnie. Miért
nem ünnepeljük meg közösen a nyugdíjbavonulást? Ha Isten
szereti az életet, akkor az életnek ezen változásait tudatosabban
kell tudomásul vennünk, és kezet kell nyújtanunk ahhoz, hogy
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értelmes feladatokat találjanak testvéreink az önkéntes munka
terén. Azt kívánnám, hogy kevesebb energiát pocsékoljunk
el az istentiszteleti formák feletti vitákra, és azok felé a tartalmi
kérdések felé forduljunk, amelyeknek az életünket formálnia
kell: mint a hit, a remény és a szeretet. Inkább a borral kellene
foglalkozni és kevésbé a tömlõvel.

5. Isten szereti az életet, ezért kezdjünk
foglalkozni a politikai felelõsséggel

(...) A vallásosság a mi gyülekezeteinkben is visszacsúszott a
privát szférába. A béke utáni vágyat a terrortól való félelem
nyomja el. Az igazságosság kérdését az attól való fokozódó
félelem szorítja háttérbe, hogy megelõznek bennünket. Ez a
fokozódó félelem veszélyezteti a közéletet és a szolidaritást.
Saját boldogságunk fokozása mellett alig marad már erõnk
javaink megosztására. A politikában és a közhivatalokban
nagy mértékben hiányoznak a kompetens és a készséges
emberek. Ha valakit egy tisztséggel akarnak megbízni,
mindjárt elhangzik a kérdés: hiányzik ez nekem?

Az evangélium közvetíti azt az erõt, amely megszabadít
bennünket attól a félelemtõl, hogy lemaradunk valamirõl, hogy
megelõznek bennünket. Miért van az, hogy olyan kevés
keresztény kész arra, hogy közfeladatot vállaljon fel? Nem
kellene-e fokozottan bíztatni és támogatni azokat, akik erre
készek?

6. Isten szereti az életet, ezért kezdjünk
foglalkozni az egyházak együttmûködésével

Krisztust hirdetjük és nem abból élünk, hogy más egyházaktól
elhatároljuk magunkat.

Európai szinten sok a közös témánk és kihívásunk, de közös
tapasztalatunk is van a kölcsönös segítségnyújtás terén. Az
Európai Egyházak Konferenciájában (KEK) ismét tagjai
vagyunk a központi vezetõségnek. A KEK fontos fórum
számunkra pl. a bevándorlás és a menedékügy kérdéskörben,
amelyet nem csak nemzeti szinten, hanem európai szinten
is meg kell vizsgálni és kezelni kell. (...) A szociális munka és
a diakónia terén a gyülekezetek közötti együttmûködések
még ritkának mondhatóak. Az egymás felé mutató nyitottság
akkor lehetséges, ha eléggé erõs és kifejezett saját identitás is
fennáll.

7. Isten szereti az életet, ezért kezdjünk
foglalkozni amás vallásokkal való együttéléssel

Manapság különbözõ vallásos meggyõzõdésû emberek élnek
szorosan egymás mellett. Ami a nyugat-európai országok
nem teljesen feszültségmentes hétköznapjának része, egyre
inkább érezhetõvé válik a közép-európai országokban is. A
Balkánon a muszlimok és keresztyének együttélésének
hosszú története van, amelyben a békés idõszakok, de
háborús konfliktusok is mély nyomokat hagytak. Ezek után
általában mély sebek maradtak vissza. Mi metodisták nem
nemzeti egyház vagyunk. Ez a körülmény a többi vallás felé
más közeledést tesz lehetõvé. Tiszteletben akarjuk tartani
más emberek hitét, azonban úgy értelmezzük a velük való
párbeszédet, hogy nekünk is jogunk legyen kitartani a saját
bizonyságtételünk mellett. E téren is igaz, hogy: az egymás
felé való nyitottság akkor lehetséges, ha elegendõen erõs és
kifejezett saját identitással rendelkezünk.
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WESLEY KÖNYVTÁR – 2.
KHALED A. LÁSZLÓ

Három részesre tervezett könyvtár sorozatunk második
részében John Wesley könyvtárának 15 kötetét ismertetjük. Az
elõzõ számban közölt elsõ öt kötet címeibõl kiderült, hogy
Wesley ismerte és fontosnak tartotta a korai egyház teológiáját,
másfelõl komoly figyelmet fordított az egyház egész históriáját
feldolgozó egyháztörténeti munkákra is. A IV. és V. kötettõl kezdõdõ
különbözõ szerzõk munkáiból összeállított „szemelvények” az  alább
következõ sorozatot is meghatározzák. Érdemes megjegyeznünk,
hogy a beválogatott írásokat kivétel nélkül megelõzik a szerzõk
rövid életrajzainak ismertetései, amelyek kétségkívül nagyban
segíthették a terjedelmes könyvtár korszerû használatát. Az 1821-
ben 30 kötetben kiadott – eredetileg 50 kötetes – könyvtár teljes
anyaga megtalálható az interneten: http://wesley.nnu.edu

VI. KÖTET
– Szemelvények John Preston munkáiból – Az új szerzõdés,
avagy a szentek része (I.Móz 17,1)
– Szemelvények Richard Sibs munkáiból – pl. A nyitott
szökõkút – Isten feltárt titka (I.Tim 3,16)
– Szemelvények Thomas Goodwin munkáiból – pl.
Krisztus,mint  a kegyelem tárgya és fenntartója; A földi
bûnösök felé forduló Krisztus mennyei szíve

VII. KÖTET
– Szemelvények Thomas Goodwin munkáiból – pl. A
keresztény ember növekedésének próbája
– Szemelvények William Dell munkáiból – pl. Krisztus
Szentlelke a keresztények erõssége (ApCsel 1,8)
– Szemelvények Thomas Manton munkáiból – Prédikációk
különbözõ témákban (pl. Mt 7,12; Mk 9,49; 2Pt 1,4; Zsolt
22,1-2)
– Szemelvények Isaac Ambrose munkáiból – pl. Az
újjászületés tana (Jn 3,3)

VIII. KÖTET
– Isaac Ambrose: A megszentelõdés gyakorlata
– Isaac Ambrose: Jézusra tekintve (1–6. könyv)

IX. KÖTET
– Isaac Ambrose: Jézusra tekintve (7–9. könyv)
– Szemelvények Jer. Taylor munkáiból – pl. A szent élet
szabályai és feladatai
– Francis Rouse: Academia Celestis, a mennyei egyetem
– R. Cudworth: Krisztus élete, minden egyház magva és
gyökere

X. KÖTET
– Szemelvények Nathaniel Culverwell munkáiból – pl. A lihegõ
lélek (Zsolt 43,1), Spirituális optikák, avagy egy üveg a földi
keresztény tudás gyengeségének és tökéletlenségének
felfedezésére ebben az életben (1Kor 13,12)
– Szemelvények John Owen munkáiból – A bûn halála a
hívõkben; A kísértésrõl, természete és ereje; Krisztológia,
avagy Krisztus személyének dicsõséges kijelentése: Isten és
ember; Lelki közösség az Atyistennel, a Fiúval, és a
Szentlélekkel
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XI. KÖTET
– John Owen: Közösség Istennel
– Szemelvények John Smith munkáiból – pl. Igaz módszerek az isteni tudás megszerzéséhez
(Zsolt 3,10); Rövid értekezés a babonáról; Rövid értekezés az ateizmusról; Értekezés a lélek
halhatatlanságának bizonyításáról; Értekezés a próféciák természetének kezelésérõl; A
keresztények harcai és gyõzelmei, avagy értekezés az ördög állandó viszálykodásáról

XII. KÖTET
– Herbert Palmer: Emlékiratok Istenrõl és a kereszténységrõl
– Szemelvények Herbert Palmer (?): Az egészen engedelmes ember címû könyvébõl
– Herbert Palmer (?): Személyes imádságok különbözõ alkalmakra
– Herbert Palmer (?): Gyûjtemény a családban imádkozóknak
– William Whateley: Útbaigazítás házasoknak
– Szemelvények Robert Sanderson munkáiból – Négy prédikáció (1Kor 7,24; 1Móz 20,6; 1Tim 4,4; Róm 14,23)

XIII. KÖTET
– Robert Sanderson (?): Értekezés a vallások összehasonlításáról, avagy a tiszta és békés teológia
igazi és biztos alapja
– Pascal: Gondolatok a vallásról és más témák
– John Worthington: Az önmegtagadás nagy kötelessége
– Ken püspök: Az egyházi katekézis magyarázata

XIV. KÖTET
– Szemelvények Joseph Allein munkáiból – Figyelmeztetés a meg nem váltott bûnösöknek; A
lelkiismeret két gyakorlati esete
– Szemelvények Samuel Shaw munkáiból – Immánuel, avagy értekezés az igazi egyházról;
Közösség Istennel (1Ján 1,3)
– Seth Ward: Prédikáció az utolsó ítéletrõl (Préd 11,9); Spirituális közösség, avagy az isteni
meditációk gyûjteménye
– A gyülekezet kisebb katekizmusa

XV. KÖTET
– Szemelvények Samuel Clark: Kiváló személyek élete címû munkájából

XVI. KÖTET
– Szemelvények Samuel Clark: Kiváló személyek élete címû munkájából
– Szemelvények Samuel Rutherfoord leveleibõl
– Szemelvények Anthony Horncek munkáiból – A boldog aszkéta, avagy a legjobb gyakorlat
(1Tim 4,7); Levél a kereszténység alapjairól

XVII. KÖTET
– Szemelvények Hugh Binning munkáiból – Közösség Istennel (1Jn 1,1; 1,5; 2,1)
– Szemelvények Matthew Hale munkáiból – Elmélkedések (Jób 28,2; 1Kor 2,2; Jób 5,6–7)
– Szemelvények Simon Patrick: A keresztény úrvacsora címû munkájából

XVIII. KÖTET
– Szemelvények Ricard Allen munkáiból – Védekezés az istentelenséggel szemben; A visszaesõ
bûnösök dorgálása és a lebzselõk ösztönzése; Az istenfélelem természete és szükségszerûsége

XIX. KÖTET
– William Cave: A korai kereszténység vallása
– John Bunyan: A szent háború
– John Bunyan (?): A Lélek tükre

XX. KÖTET
– Szemelvények Abraham Cowley írásaiból (prózai mûvek és versek)
– Szemelvény John Goodman: Tanácskozás egy téli estén címû munkájából
– Szemelvények Robert Leighton munkáiból – Az Apostoli Hitvallás magyarázata; Prédikációk
különbõzõ alkalmakból (Jak 3,17; Zsolt 76,10; Ézs 90,1; Ézs 60,1; Én 1,3)
– Szemelvény Beveridge: Gondolatok a vallásról címû munkájából
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MIÉRT PONT A ZSIDÓK? – 2.
CSÁK SZILÁRD

Volt azonban az együttélésnek egy sokkal brutálisabb
megnyilvánulási formája is. Mivel a zsidók nem nyíltan gyakorolták
vallásukat, kialakult az a vélekedés, hogy bizonyos szertartásaikhoz
keresztények (sokak szerint gyerekek) vérét használják fel. Hiszen,
ha annak idején nem sajnálták kiontani a „mi Jézuskák” vérét, miért
lennének most mások. Sõt! Így nagyon gyakran, ha esetleg eltûnt
egy keresztény kisgyerek, a zsidókat vádolták meggyilkolásukkal és
vérük kiontásával. Ezek voltak az un. vérvádak.  Néha olyan vád érte
õket, hogy ellopták a szent ostyát (Jézus testét), hogy azt
megszentségtelenítsék, gúnyt ûzve a keresztényekbõl. Szintén
gyakran hangoztatott vád volt ellenük, hogy õk okozták, a
középkorban oly gyakori járványokat. A zsidók körében ugyanis
azok általában kevesebb áldozatot szedtek, így felmerült a vád, hogy
valószínûleg õk mérgezték meg a kutakat. A kevesebb áldozatnak
azonban nagyon is gyakorlati okai voltak. A zsidó vallásban ugyanis
igen szigorú tisztasági elõírások vannak. Ilyen az étkezések elõtti
kézmosás, a naponkénti rituális fürdõ az un. mikve stb. Mivel pedig
a járványok nagyrészt cseppfertõzéssel terjedtek, itt eleve kisebb
volt a fertõzésveszély. Az ilyesmi vádak viszont igen gyakran
vezettek pogromokhoz.

Így folyt tehát az élet — hol békésen, hol kevésbé békésen — egészen
a 18. századig, amikor egy Moses Mendelsohn nevû zsidó filozófus
vezetésével egy új irányzat, a zsidó felvilágosodás, más néven a
Hászkálá  kezdte felütni a fejét a zsidóság soraiban. Ennek
értelmében, tény, nem jó a zsidóknak az elkülönült és megalázott
élet, de ennek õk maguk is okai, hiszen semmit sem tesznek az
irányban, hogy megismertessék magukat és szokásaikat azzal a
néppel, akik között élnek. Ha erre hajlandóak lesznek, vagyis készek
lesznek európai módon öltözködni, megtanulni a többség nyelvét,
gyerekeiket esetleg az õ iskoláikba beíratni, sõt akár vallásukat is
modernizálni, akkor meg fog szûnni a zsidókkal szembeni
ellenszenv. Erre a véleményre sokan felkapták a fejüket, ki így, ki
úgy. Ugyanis ez a tanítás jelentette az elsõ komoly szakadást a
modern zsidóság életében. Egyesek ugyanis kapva kaptak az ötleten
és megtették a hallottakat. A másik fél viszont szellemi
öngyilkosságot látott a dologban, hiszen ez elõbb-utóbb a vallás
feladásával illetve elhagyásával fog járni, így a zsidóság végveszélybe
kerülhet. Megegyezniük pedig nem sikerült. Az egyik tábor,
mondván, hogy a tartalom nem, de a forma változik, megreformálta
a vallást (ezt hívták nálunk neológ irányzatnak), kiköltözött a
gettóból, öltözködéseiben, szokásaiban, nyelvében a befogadó
nemzethez alkalmazkodott (sõt sokszor bizony tényleg elhagyta a
vallását vagy keresztény lett). Ezt hívjuk asszimilációnak. És ez olyan
jól sikerült, hogy sokan elõbb vallották magukat magyarnak,
németnek, franciának stb., és csak vallásukban tekintették magukat
zsidónak (ami ugyanolyan, mintha protestánsok vagy katolikusok
lettek volna). Ha az elsõ világháborúban megkérdeztek volna egy
zsidó német katonát, lelõné-e a vele szemben rohamozó francia
zsidót, valószínûleg igennel felelt volna. A másik oldal, az ortodoxok,
viszont továbbra is szigorúan ragaszkodott a korábbi életéhez, kígyót-
békát kiáltva eltévelyedett hittestvéreire. (Tény, ennyire szélsõségesen
csak elsõsorban nálunk, Magyarországon különült el a két oldal, de
mindenhol jellemzõ volt a szembenállás.)

Ez az új helyzet viszont új keletû problémákat is szült. A 19. század
ugyanis az ipari forradalom, a kapitalizmus idõszaka is volt, ilyen
téren pedig a zsidók nagy tapasztalattal rendelkeztek. Az élet
átalakulásával új foglalkozási ágak jelentek meg, fontosak lettek az un.
szabadfoglalkozású pályák, ahol szintén otthonosan érezték magukat
a zsidók. Ennek folyományaként aztán, bizonyos területeken a
zsidóság számarányát meghaladó módon vett részt, csúnya
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kifejezéssel élve, túl volt reprezentálva. Ami viszont egy újfajta ellenérzést
szült meg velük szemben, az antiszemitizmust. Ez, szemben az
antijudaizmussal, már nem vallási, hanem származási (faji) alapon támadta
õket. Tehát egy zsidó lehet bármilyen vallású, az zsidó marad mentalitásában.
Sõt, az egész asszimilációt csak egy zsidó tervnek tekintették, ugyanis így
kívántak befurakodni a keresztény társadalomba, elfoglalni a jó helyeket és
onnan kitúrni a nem zsidókat. Egy ideig még együtt élt az antijudaizmus
(fõleg elmaradottabb vidékeken és falvakban) az antiszemitizmussal, de elõbbi
fokozatosan eltûnt. (Egyes helyeken még a 20. század közepén is
megfigyelhetõ volt.)

A probléma tehát csak részben enyhült az asszimilációval, de messze nem
oldotta meg azt. A 19. század végén kezdett megjelenni egy újabb megoldási
javaslat, melynek prófétája a budapesti születésû Herzl Tivadar volt. Ennek
értelmében sem a hagyományos elkülönült, bezárkózó élet, sem pedig az
asszimiláció nem hozta el a megoldást, valami újra van szükség. Egy önálló
zsidó állam megalapítására. Ez az irányzat a cionizmus. Herzl elképzeléseit
1896-ban egy könyvben írta le, rá egy évre, 1897-ben pedig Bernben
megtartották az elsõ cionista kongresszust. Természetesen itt is kialakultak
— sokszor igen komoly — ellentétek, és egy idõ után a kiszemelt terület a
zsidóság õsi hazája, Palesztina lett. Államot alapítani azonban csak a —
hatmillió áldozatot követelõ — holokauszt után, 1948-ban sikerült.

És mi volt a helyzet Magyarországon? Nálunk a zsidóság nagyobb számban a
törökök kiûzése után — fõleg Cseh-Morvaországból, de különösen Galíciának
a Habsburg birodalomhoz való csatolása után telepedett le. Fogadtatásuk
nem volt teljesen egyértelmû. A Reformkorban egyesek egyáltalán nem
tartották õket alkalmasnak az egyenjogúsításra, az emancipációra, mások —
köztük Széchenyi István is — a még gyenge lábakon álló nemzetgazdaságot
féltették a zsidóktól, ismét mások — Így Kossuth Lajos is — elvileg egyetértett
vele, de szerintük elõbb a zsidóságnak kellene hajlandóságot mutatni az
emancipációra. Egyedül Eötvös József állt ki teljes mellszélességgel az
emancipáció mellett. (Igaz, õ liberális meggyõzõdése miatt, ugyanis úgy
gondolta, hogy a zsidóság elkülönülésének oka elnyomatásuk, így ha
egyenjogúak lesznek szükségszerûen fel fognak oldódni a többségi
nemzetben.) A  sikert végül a Kiegyezés hozta meg számukra — Eötvös
kultuszminisztersége idején. 1867-ben, mint nép, 1895-ben pedig, mint
vallás is egyenjogúak lettek.

Sok kálvária azonban csak ekkor kezdõdött számukra. Elõször is,
mindenképpen rendezni kellett a zsidó közösség és a magyar állam viszonyát.
Ehhez 1868-ban összehívtak egy zsidó egyetemes gyûlést, ahol a küldöttek
közt szakadás következett be, ugyanis a vallásukhoz szigorúan ragaszkodók
kivonultak az ülésrõl. A maradók a zsidóság hivatalos képviselõinek tartották
magukat, ám a kivonulók 1871-tõl önálló hitközséget alapítottak. Ez volt a
neológ-ortodox szakadás. (Volt egy harmadik, kis számú közösség is az un.
status quo ante.) A két fél közti szembenállás a világon Magyarországon volt
a legkomolyabb. Az ortodoxok ugyanis nagyon vallásosak voltak, a neológok
pedig nagyon magyarok. Utóbbiak ugyanis nagyrészt egyértelmûen
magyarnak vallották magukat, jóllehet Magyarország egyrészt
soknemzetiségû ország volt, másrészt korábbi anyanyelvük és kultúrájuk
alapján (ez a jiddis volt, ami a tulajdonképpen német egyik nyelvjárása héber
betûkkel) sokkal inkább a német polgársághoz kellett volna asszimilálódniuk,
ahogy ezt a bécsi udvar szerette is volna. (A teljes képhez hozzátartozik, hogy
a — városlakó — németség egy igen tekintélyes része is elmagyarosodott ez
idõ tájt.) A két közösség viszonya pedig korántsem volt felhõtlen. A neológok
zsidó/izraelita magyarnak, az ortodoxok viszont magyar(ul beszélõ) zsidónak
tartották magukat. Összességében azonban a magyarországi zsidóság
háromnegyede vallotta magát magyarnak, így eshetett meg az, hogy a
századforduló után a magyarok számaránya több mint ötven százalék lett
saját országán belül. A neológok viszont sokszor tényleg magyarabbak voltak
a magyaroknál, és a legtöbbször õszinte meggyõzõdésbõl. Minderre az is jó
bizonyíték, hogy Trianon után az utódállamokba kerülve, többségük továbbra
is magyarnak vallotta magát. (Mindenkinek tudom ajánlani Szabó István: A
napfény íze címû filmjét, ugyanis az nagyszerûen és történelmileg szinte
végig hitelesen mutatja be a magyarországi zsidóság hozzáállását
gondolkodását. Egyedül a kommunista korszak bemutatása nem igazán felel
meg a valóságnak, a többi teljes egészében.)
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az ország iparának fellendítésében mások is részt vettek,
viszont a magyar nemesség, akinek szintén lett volna
befektetni való pénze, rangon alulinak és idegennek is
tartotta a vállalkozást. Ezért aztán ez irányban nem is tettek
semmit, így viszont kiszorultak a gazdasági hatalomból, és
csupán a politikai maradt meg számukra. Azt viszont annál
keményebben megragadták. Mivel az un. agrárolló valamikor
ekkor kezdett megjelenni, az ipari vállalkozásokból pedig
sokkal jobban meg lehetett élni, sok magyar nemesi család
elszegényedett. Õk lettek a dzsentrik. Számukra nem maradt
más lehetõség, mint állami vagy megyei alkalmazottként
elhelyezkedni, ha tartani akarták életszínvonalukat. A
teljesebb kép megértéséhez segíthet a pszichológia is, ugyanis
amíg a zsidóság otthonosabban mozgott a rizikósabb
megélhetést nyújtó szabadfoglalkozású vagy vállalkozói
pályákon, addig a nemesség számára kiszámíthatóság volt a
legfontosabb. Ez viszont egyrészt egyfajta sajátos
„munkamegosztáshoz” vezetett — nem zavarták egymás
köreit —, másrészt viszont nálunk is kialakult az
antiszemitizmus.

Ennek pedig több formája is volt. A dualizmus alatt a nyílt és
durva zsidóellenesség csak elszigetelt jelenség volt, viszont
valamennyi antiszemitizmus ott lappangott sokakban.
Mikszáth Kálmán ironikus szavaival élve, ekkor az volt
antiszemita, „aki a kelleténél jobban utálta a zsidókat”. A
nyílt antiszemitizmusnak viszont furcsa megjelenési formái
voltak. 1882-ben Tiszaeszláron egy kislány eltûnését a zsidók
nyakába varrták, és ennek kapcsán lezajlott a világtörténelem
elsõ rendes bírósági körülmények között lejátszódott
vérvádpere. A vádlottakat végül felmentették, mert kiderült
az igazság, ám az eset kapcsán fellángolt az antiszemitizmus.
Sikerült is — két parlamenti ciklus erejéig — egy Antiszemita
Pártot alapítani. Mindez azonban nem volt hosszú életû, és
egyáltalán nem jellemezte a teljes magyar társadalmat.

Az elsõ világháború, de különösen Trianon okozta szörnyû
sokk aztán sok mindent megváltoztatott. A magyarok
megalázva érezték magukat, így rögtön beindult a szokásos
bûnbakkeresés, akit a zsidókban találtak meg. Ebben sok
minden közrejátszott, különösen is sokat nyomott a latban,
hogy a Tanácsköztársaság vezetõinek és erõszakszervezeteinek
nagy része zsidó (származású) volt. (A hivatalos vezetõ, Garbai
Sándor ugyan nem, viszont a korabeli vicc szerint csak azért,
hogy legyen, aki sabeszkor aláír.) Õk ugyan ugyanolyan
keményen felléptek a zsidó kapitalistákkal szemben is, de
ez a magyar uralkodó rétegeket nem igazán nyugtatta meg,
ráadásul kialakult egy olyan vélekedés is, hogy Trianon a
Tanácsköztársaság miatt lett olyan kegyetlen. Az pedig a
zsidók mûve volt. Sok egyéb felgyülemlett indulat is a felszínre
tört, így a két világháború között sokkal szélesebben nyilvánult
meg a durva antiszemitizmus, mint korábban. Ennek egyik
legnyilvánvalóbb esete az un. numerus clausus törvény volt
1920-ban. Ez volt a világon az elsõ antiszemita (jellegû) törvény.
Ennek értelmében ugyanis a tudomány, az orvosi és a mûszaki
egyetemekre csak a zsidóság számarányának megfelelõ, azaz
hat százaléknyi zsidó hallgató volt felvehetõ. Ennek a
törvénynek a megszületését egyrészt a Teleki kormány úri
antiszemitizmusával magyarázzák, mások viszont úgy látják,
ezzel csak a nyílt antiszemitizmust akarták leszerelni. (1927-
ben egyébként visszavonták a törvényt.)

Ebben az idõszakban tehát sokat változott a zsidók és nem
zsidók viszonya. Oka volt ennek egyrészt az elõbb említett
dolog, másrészt pedig, hogy ekkor már más nemzedékek éltek,
mint az emancipáció korában, így változtak a vélemények, az
elvárások. Lelassult a korábban nagyon lendületes asszimiláció
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is. A korábbi problémák pedig — a gazdasági életben és a
szabadfoglalkozású pályákon meglévõ zsidó túlsúly — továbbra is
zavarták a dzsentrikbõl kialakult, un. úri vagy keresztény középosztály
nagy részét. Õk pedig egyfajta magyar forradalmat, gazdasági
õrségváltást követeltek. Ennek megnyilvánulásai voltak az 1938-as elsõ,
majd egy év múlva a második zsidótörvény. Elõbbi vallási alapon tett
különbséget zsidó és nem zsidó között, és arról szólt, hogy a
kereskedelmi és a szabad pályákon húsz százalékra kell csökkenteni a
zsidó munkaerõ arányát. A második már faji (származási) alapon tett
különbséget, vagyis, akinek legalább az egyik nagyszülõje zsidó volt,
az vallásától függetlenül zsidónak minõsült. Az alkalmazottak arányát
pedig tizenkettõ illetve hat százalékra szállították le.

Mindezek ellenére a háború kitörésekor a magyarországi zsidóság
viszonylagos békében élhetett. Nem kellett megkülönböztetõ jelet
viselniük és a deportálás sem fenyegette õket. A férfiak egy részét
azonban munkaszolgálatosként sorozták be, ami fegyvertelen, kisegítõ
katonai szolgálatot jelentett, lényegesen rosszabb ellátással és ruházattal.
1944-ben, a német megszállással azonban minden megváltozott. Ennek
kapcsán azonban két dolog mindenképpen megjegyzendõ. Egyrészt,
ha hazánkat nem szállják meg a németek, valószínûleg nem kerül sor a
magyar holokausztra, másrészt viszont a magyar zsidóság összegyûjtését
és bevagonírozását — lévén, hogy a németek ez ügyben mindössze 150-
200 embert küldtek ide — a magyar csendõrség végezte el, méghozzá
meglehetõsen alapos munkát végezve. Ennek köszönhetõen a vidéki
magyar zsidóság döntõ többsége elpusztult. (A visszacsatolt területek
zsidósága sem kerülhette el sorsát, pedig õk — az utódállamok minden
igyekezete ellenére — végig kitartottak magyarságuk mellett.) A magyar
társadalom passzívan szemlélte az eseményeket, ami újabb vitákra ad
okot. Vajon kárörvendõen szemlélték-e az egészet, egyszerûen nem
mertek/akartak közbelépni vagy fel sem fogták (mint ahogy maguk a
zsidók sem), hogy ilyen — mármint a zsidók legyilkolása — egyáltalán
megtörténhet?

A háború után aztán sok minden megint megváltozott. A megmaradt
zsidóság nagy része ugyanis vagy cserbenhagyottnak érezte magát a
magyarok részérõl, és kivándorolt az országból, vagy csalódott Istenében
és feladta vallását, vagy pedig az új eszmétõl, a kommunizmustól várta a
kiutat. Ez ugyanis az osztálynélküli társadalommal és az
internacionalizmussal kimondatlanul is a zsidókérdés megoldását
ígérte. Ezért sokan egy ideig õszintén hittek az eszmében. Mivel a
kommunisták soraiban eleve sok zsidó (származású) volt, most még
többen csatlakoztak. Itt fontos megemlíteni, hogy rengeteg
munkaszolgálatból hazatért fiatal férfi családját vitték el haláltáborokba,
akik bosszút akartak állni miattuk, ezért közülük sokan csatlakoztak a
kommunisták erõszakszervezeteihez, fõleg az ÁVO-hoz. Viszont
elsõsorban nem, mint zsidók.

A nem zsidó társadalom viszont egy újabb vesztes háború okozta sokk
miatt sebeit nyalogatta. Talán lehetõség adódott volna rá, hogy végre
értelmes párbeszéd induljon az un. zsidókérdésrõl, Bibó István a híres
esszéista egy tanulmányt is írt errõl, azonban a kommunista
hatalomátvétellel minden ilyen jellegû kérdést negyven évre jegeltek.


