
A Segédlelkészi évek, tanulmányi évek.

Az ilyen vit a  beinditás ugy jó, ha rendszeres, vagyis megfogtok, 
átélés, van váza, amin a beszélgetés is felépülhet, továbbá, ha

vallomás. Az eső követelménynek ugy teszek eleget, hogy pontokba 
foglalom mondanivalómat, amásodiknak ugy, hogy a sajátomat adom:
vallok.

1./ Cimünk vallástétellé, vallomássá számomra ugy lesz, ha egy

szavát törlöm, a "mint" szót és helyébe egyenlőség jelet teszek,
 ilyenformán:  Segédlelkészi évek = tanulmányi évek.
 Amikor kikerültem a theologiáról, addigi helyzetem megváltozott,

   
 most már adnom is kellett, nemcsak kaptam. Osztogatnom kellett, nem-
csak gyüjtögetni. Diákból felnőtté lettem, mert ez teszi az embert
felnőtté: adni is tud. M vel adnom ke11, szüntelen gyüjtögetnem is 
kell, hogy legyen miből adnom. A segédlelkászi unka kett s; gyüj
tögetek, hogy adhassak.
Hogy ezt mondatot el tudjam fogadni egyenlőségi jellel, az szük- 
s éges, hogy ne jelszó legyen csupán, hanem ennél több: mentalitás. 
tavaly tartottam egy előadást a thhologus ifjuságnak, a cime ez 
v olt: Tanulni akarok! Ez a cim fejezi kiaz előbb emlitett mentalitást. 
Ez az alapállásom, alapmagatartásom: Tanulni akarok. Ugyanaz az álla- 
pot ez szellemi sijon, mint lelki sikon a "lelkiszegénység" állapota. 
V an hely a lelkemben, nyilt lélek, tág ölelésü lélek, nyitott szivü 
ember vagyok, rugalmas, be fogadó képes, nagy lélek. Sok elfér még ben- 

n em. Dezséry püspök ur tavaly igy fejezte ki ezt egy cikkében: tanit- 
h átó állapotban vannak lelkészeink.
E z különben az igazi helyes lelkész mentalitás, ahogy egy régi  mondás 
k ifejezte: A jó pap holtig tanul. Ez minden lelkészre érvényes. Jaj 
annak, aki már nem akar tanulni: Menthetetlen ember szellemileg. Aki 
nem hajlandó tanulni, az lassanként lutherkabátba bujt szekta prédi- 
kátorrá válik, aki csak a maga nótáját fujja, tanithatatlan, bezárt,



öreg lélek, öntelt gazdag.

2./ Mit tanuljak? Van mit! Szakvonalon és általános intelligencia
terén. Mind-kettőre szükség van. Tanulnom kell tapasztalatból. Ember-

.
ismeretet, ez örök studium! Tutint: prédikálásnál, látogatásnál stb.-
De csak jót! Tanulnod kell könyvekből. Itt első sokban a bibliát kell
emlitenem. A biblia szárunkra ne a csak olyan könyv, amely felett el-  
csöndesédünk,

amely mindennapi lelki kenyerünk, hanem munka eszközünk
is. Kötelességünk jól ás alaposan ismerni. A bibliát nem csak olvas-
nom, de tanulnod is kell. Könyvekből kell tanulnom a theologiát is.

Itt mindenkinek azt ajánlom, hony legyen e gy vesszőparipája, egy téma 
mivel

szive sen alaposan foglalkozik. Nem lehet egyszerre mindent 
csinálni. Könyvekből kell tanulnom nyelveket is! Azt mondják, harminc 
éves korig fogékony az ember nyelvtanulásra, kihasználjuk mi ezt az 
id ő t ?  Nem csak az igaz: óh szép magyar nyelv, aki egyszer téged ajká- 

ra vőn, többé nem dobhat el...., hanem az is: óh szép magyar nyelv, 
de kevés vagy! Beszéltem olyan holland egyetemistával, aki elmondta, 

hogy náluk az egyetemen német, angol, francia nyelven tarthat külföl
di vendég előadást és tolmács nem kell, mert minden egyetemista érti 
ezt a három nyelvet. Könyvekből kell tanulnom ás tájékozódnom, ha 
azt akarom, nagy az általános müveltség területén sem legyek elmaradt 
ember. - Tanulnom tehát tapasztalatból és könyvekből kell, ez a teljes 
élet. Ha csak az elsőn keresztül tanulok, megüresedem. Vannak lelkészek 
akik mindig a gyakorló lelkész mivoltukat hangoztatják, ezek andsze- 
runt csak rutinirozott hasbeszélők. Ha csak a második forrásból tanu
lok, elhuzódom a józan, reális élettől, könyvszaguvá leszek. A jé
lelkésznek egyben kell bizonyos jártékig misszionáriusnak és profesz- 
szornak lennie.
3./ asddig tanuljak? Holtág. Horn jön oly n állapot, hogy már azt mond- 

iái| kitanult- msterségomet. A lelkészi oklevél nem mesterlevél,
Mind ezt már kell tudnám segédlelkész koromban. A segédlelkészi évek 
nagy kisértése, hogy az ember ezeket az éveket csak átmeneti állapot-
 nak         Az ilyen felfogásnak meg van a maga veszélyes etikája is.
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Nincs rajtam teljes felelősség, nem is dolgozom teljes erővel. Majd
ha paróchus leszek.... A segédlelkésznek is tudnia kell, hogy az idő
kegyelem. Valamire adta Isten. A segédlelkészi éveket nyilván tanulásra

adta. Sokszor kérdésem volt, miért nem biz már rám az Isten gyülekeze-
tet. A válaszom: még tanulnom kell. Többet, mint amire lehetőségem
paróchus koromban lesz. Az nem számithat, hogy talán vannak kevésbbé
felkészült papok paróchusok. Az az ő dolguk, az enyém az, hogy tanuljak. 
4./ Miért tanuljak? A szolgálatért. Az ujságban gyakran olvassuk mosta- 
nában: mindent a termésért! Most azt mondom itt : mindent a 
szolgálatért. A lelkészi munka nem csak 48 órás szolgálatot, de 168 

ó rásat jelent, vagyis teljes embert követel minden idejével együtt, 
Minden szava, mozdulata, gondolata, cselekedete a szolgálatért tör

ténik. Az egyház az a hely a világon, ahol minden az igehirdetésért 
történik. A lelkésznek az élete kell, hogy ezt mintázza. Azért kell 
tanulnom, mert soha nem lehet elég tökéletes a szolgálatom, de igyekez-
n em kell a tökéletességre.
5./ Hogyan tanuljak? Nagy akarattal. A tanul s a munkához tartozik, 
A  munka pedig veritékkel jár. Itt nem lehetünk hamis értelembe vett 
kegyelem theologusok". Isten nem végzi el helyettünk a munkánkat. Nagy 
akarat kell a tanuláshoz, mert sok nehézséget kell legyőznünk: előttünk 
álló rossz példákat, természetes kényelem-sz eretetünket, fáradságunkat,
időzavarunkat, szerény lehetőségeket /könyvtárhiány , lakás stb./
Tudnod kell, hogy nagy előnyöd van a tanulásnál másokkal szemben: tudsz

imádkozni, és szereted amit végzel....
S okan mondják: négy-öt évig alig tanultam valamit a theologián. Hadd 
kérdezzem meg, 

hát azóta? tanulsz-e mar többet? Most amikor látod, hogy

igazán szükséged van rá. 
Van öt kérésem az egyházi vezetőség felé:
1./ Törődjenek a továbbtanulássál! Az a theologus, akit négy-öt évig 

valósággal tömtek a theologián tudománnyal, gyakran szellemi vacuumba
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csöppen bele, amikor kikerül a szolgálatba. Szellemi nirvánába,
 nihilbe jut. Többet már nem kérik számon, tanul-e, vagy butul. 

Ma mindenhol figyelik, hogy szakmai vonalon haladnak-e a dolgozók. 
Törődjenek a továbbtanulássál.

2./ Lelkészi munkaközösségekben dolgoztassák a fiatalokat! Ez nagy
lehetőség. Sok helyen kihasználatlan.
3./ Irjanak ki pályázatokat. Nem a loo.- Ft./talán az is/ jelent 
sokat, hanem a munkakedv élesztgetése.
4./ Létesitsenek fokozatokat a theologián. Ma az egyetlen főiskola a 
theologia, ahol nem lehet tovább tanulni rendszeresen. Ne gondolják, 
hogy mindenki professzor akar lenni, aki tovább akar  tanulni.

5./ Számitson a beosztásban a képzettség, az eddig végzett munka.




