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„Luther főindítéka az iskolaügy érdekében kifejtett munkájában is a vallási szem-
pont volt. Aminthogy voltaképpen egész életszolgálata a vallás körül mozgott. Az iskola-
ügyre vonatkozó legfontosabb munkájának címe ez: „Németország összes városainak pol-
gármestereihez és tanácsosaihoz, keresztyén iskolák felállítása és fenntartása végett.“ 
Luther tehát nem akármilyen iskolát, hanem keresztyén iskolát akart. Az iskola célja nem 
tudósok, hanem keresztyén jellemek nevelése. Feltétlen és örök értéke csak az evangéli-
omnak van, ezért kívánta Luther, hogy a legfőbb tankönyv a biblia legyen. Legfőbb 
ügyünk az üdvösség s végeredményben az iskola is arra való, hogy az ige fényével erre 
mutatgassa az utat. 

Az eredmény nem maradt el. A német művelődés hatalmas fellendülésében emberi 
részről Luther iskolákat követelő bátor szavának óriási része van. Hogy az evangélikus or-
szágokban van a legkevesebb írástudatlan, hogy a magyar evangélikus egyház mindig is-
kolás egyház volt, hogy a magyar evangélikusság ma is legiskolázottabb rétege ennek a 
nemzetnek, az a lutheri iskola-örökség áldott gyümölcse.“ 

Szabó József: A nagy reformátor (Győr, 1936) 
 

*** 
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Glatz József: 
 
 

Trója és a Biblia 
 
 
Trója története természetesen már diákkoromban is izgatta fantáziámat, de  
forrás vizébe akkor csak éppen belekóstoltam. Nyugdíjas éveim magasáról 
láttam végre Trója ostromához. Megcsodáltam Homérosz mesteri képeit, s 
borzadva láttam, amint trószok és akhájok összecsaptak, hogy marakodjanak 
egy-egy tetemen: 
 

„Ők a tetem körül ott gomolyogtak, mint a legyek, ha 
istállóban a telt sajtárokon egyre zsibognak, 
hogyha tavasz hajt már, s tele édes tejjel a sajtár: 
így gomolyogtak a holttestnél ők...“1 

 
Az Íliász a harci dicsőség kegyetlen szatírája s egyben egy igazabb, mélyebb 
emberség himnusza. Mily megható, ahogy Trója agg királya, Priamosz, az éj 
leple alatt öszvér szekerén elmegy Akhilleuszhoz, hogy kiváltsa tőle kedves fia, 
a Zeusz-kedvelt deli Hektór holttestét! Kettejük szertartásos vacsorája, melynek 
keretében a halálos ellenfelek egymást új szemmel, új színben látják, valami-
képp az úrvacsora előképe.2 Homérosz megfogott. 
 

* 
 
2002 január elején a bonni műcsarnokban egy Trója kiállítást láthattam,3 mely-
nek külön érdekesége volt, hogy nem csak Trójával magával, Homérosszal és 
az ásatások eddigi eredményeivel foglalkozott, hanem azzal a kérdéssel is, 
hogy a híres történet miként tükröződött különböző korok művészetében, tuda-
tában. 
 
Meglepetéssel szemlélgettem a bizonyítékokat: a középkorban mindenki trójai 
akart lenni.4 Nemesek, lovagok, uralkodók, városok, törzsek, egész népek, 
származásukat mind trójai menekültekre vezették vissza. Egy öreg kódex (XIII. 
sz.) díszes lapja a kiállításon arról biztosított, hogy francia Kapetingek azoktól a 
trójai menekültektől származnak, akik útközben a pannóniai Sicambriát alapítot-
ták. Egy XIII. századi magyar krónikás Szikambriát Óbudával azonosította és a 
frank-trójai mese helyébe hún mesét költött.5 
 

                                                 
1 Íliász XVI, 641-644a 
2 Íliász XXIV, 597-642 
3 Troia – Traum und Wirklichkeit, 16. November 2001 bis 17. Februar 2002, Kunst und Ausstellungshalle 
der Budesrepublik Deutschland in Bonn. 
4 Vö. Michael Borgolte: Europas Geschichten und Troia – Der Mythos im Mittelalter, in: Begleitband zur 
Ausstellung „Troia – Traum und Wirklichkeit“, Stuttgart 2001, 190-203 o. 
5 Győrffy György: Pest-Buda kialakulása, Akadémiai kiadó, Bp. 1997, 61.o. 
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Fredegar1 azt is tudta, hogy a menekültek egy része a Duna mentén telepedett 
le, ahol egy bizonyos Tarqotus lett a királyuk: így lettek ők „turcus“-ok, törökök. 
II. Mohamed szultán, miután 1453-ban hatalmas seregével bevette Bizáncot, 
kijelentette, hogy a törökök Trójáért álltak bosszút a görögökön. Az écát olasz 
humanistáktól vette. 
 

* 
 
A sort Vergilius Aeneise nyitja, de mi ennek az internacionális buzgalomnak a 
mozgató rugója? Trója volt a mítikus „nagy történet“, s aki nagyságra töreke-
dett, az megpróbált valamiképp Trója közelébe férkőzni. Ez jól érthető addig, 
amíg az ember gondolkodásának súlypontja az őt körülvevő világban van. 
 
Az újkor ébredésekor - mint varázsütésre - egyből megváltozik a helyzet. Van-
nak persze, akik még későbbi századokban is hajmeresztő genealógiákon 
csüngenek, de ez a szemlélet többé már nem korszerű, a korra nem jellemző. 
Az Íliászt és Odüsszeiát az újkor emberei is olvassák, nagyra becsülik, de meg-
változik hozzá való viszonyuk. A súlypont már nem „Tróján“ van, hanem az 
„olvasón“. Az pedig már nem Trója felől nézi ömmagát, hanem fordítva: önma-
gából igyekszik Tróját megérteni. Homérosz műve szemléltető anyag lett2. Az 
olvasó azt veszi ki belőle, ami neki fontos. 
 
Jó példa erre a nürnbergi mesterdalnok, Hans Sachs (1494-1576). Több művé-
nek témája a trójai háború. A mítosz egészéből „szeleteket“ válogat, melyek 
három fő motívumnak felelnek meg: 
 

1. A legnagyobb nyomorúságban se veszítsük el Istenbe vetett 
bizodalmunkat. 

2. Háború és erőszak nem oldják meg a konfliktusokat, ezért el nem 
fogadható eszközök. 

3. Férfi és nő „rendetlen“, azaz házasságon kívüli szerelme, mindig 
„káros“. Nem jó a nőket túlzottan szeretni. 

 
Egyik drámája utószavában megjegyzi: 1. Óvakodjunk a háborútól. Bosszú 
bosszút szül; halál, gyilkosság és nyomorúság követi. 2. Tartózkodjunk a vak 
szerelemtől. Az csak vakít. Ne engedjünk ennek a fondorlatos ámításnak: 
 

„Das sie in hertz nicht wurtz und wachs / 
ausserhalb der eh, wünscht Hans Sachs.“3 

 
Parisz ítélete a művészek kedvelt témája, gyakori intő példa, hogy óvakodjunk a 
szerelem csábításaitól. Az idősebb Cranach mintha nüanszírozottabban látná a 
dolgot. A témához van tőle egy fametszetünk 1508-ból és egy rajz 1530-ból. 
Akár itt, akár ott: a három istennő - a fehérkarú Héra, a bagolyszemű Pallasz 

                                                 
1 Egy VII. századi „frank történelem“ feltételezett szerzője. A művet utána „kiegészítették“. 
2 vö. Jochen Luckhardt: Moralische Bilder und antike Gestalt – Trojanische Mythen in der Kunst der 
Renaissance, in: Begleitband zur Ausstellung „Troia – Traum und Wirklichkeit“, Stuttart 2001, 245-256. 
3 „Hogy gyökeret ne verjen, ne nőjön a szívben 
   a házasságon kívül, ezt kívánja nektek – Hans Sachs.“ 
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Athéné és a szép Aphrodíté - egymástól alig megkülönböztethető Gráciák. A 
kérdés nem az, hogy melyiket válasszam1; az együttes a harmónia szimbólu-
ma. Van aki így, van aki amúgy érti a történetet. 
 

* 
 
A példákat sorolhatnánk. Miféle váltás történt ekkoriban - az újkor hajnalán - az 
emberek lelkében? Ferdinánd István az, aki erre a kérdésre újra és újra vissza-
tér. A Csittvári krónika egyik jelentős tanulmányában írja: „Cusanus és Bruno2 
lelkében született meg az a lélekfordulat, lélekalakzat, amelyet azóta nyugati-
nak nevezünk s modern kultúránkká szélesedett ki. A 16. század előtt a meta-
fizikai súlypont - a középkori, az antik és az összes többi kultúrában egyformán 
- a világban, a világ valamely pontján volt. Az újkor hajnalán áttevődött a világon 
kívülre, túlra. “3 
 
Nekem még jobban tetszett az a megfogalmazás, amit Ferdinánd Istvántól  
egyik előadásán hallottam: az újkor jelentkezésekor a metafizikai súlypont a kül-
világról a belvilágra, az emberre tevődött át. Először még nyitott a kérdés: ki-
csoda, vagy micsoda az ember? Később jönnek a válaszok: ráció, vita, egzisz-
tencia. Filozófiája 1969 augusztusában papírra vetett „népszerű kifejtése“ har-
madik leckéjében így ír: „Végpontját az ember az ókorban és középkorban a 
külvilágban tételezte... az újkorban - a XVI. század óta - a belvilágban. Az előb-
bit latin megjelöléssel „extra“, az utóbbit „intra“ végpontnak nevezzük.“4 
 

* 
 
Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a „modern ember“ gondolkodásában nem 
valami külső pontból, hanem önmagából indul ki: itt van koordináta rendszeré-
nek origoja. Lutheránus füllel könnyen arra gondolunk, hogy lám megint kibújt a 
szög a zsákból, ismét csak a „homo in se incurvatus“-szal van dolgunk. Erről ott 
és akkor van szó, amikor az „én“ önmagát abszolúttá teszi. A kiindulás itt más, 
mégpedig az az alapvető felismerés, hogy világomban nem áll rendelkezésem-
re semmiféle archimédeszi fix pont. Bibliám emberi. Az isteni belőle ki nem old-
ható, benne nem izolálható. Ez csak a teológiai racionalizmus tévhite. Az élő 
Isten pedig nem „fix pont“. Nem vagyok én magam a világ, avagy gondolkodá-
som végpontja, de kiindulni csak abból tudok, ami engem elér, ami engem meg-
fog. Így vagyok én, törékeny cserépedény, magamra utalva. Itt állok, másként 
nem tehetek. 
 
Ez a váltás - a metafizikai súlypont áttevődése a külvilágból a belvilágba - kihat 
a szellemi élet minden területére: a tudományra, a művészetre, az erkölcsre és 
a vallásra egyaránt. Megeshet azonban, hogy valaki a tudomány világában már 
mint modern ember tájékozódik, de erkölcsileg és vallásilag még a középkorban 

                                                 
1 A felkínát alternatívák egyik érdekes interpretációja: vita activa, vita contemplativa és vita voluptuaria, 
l. J. Luckhardt, i.m. 252.o. 
2 Nicolaus Cusanus (1401-1464), Giordano Bruno (1548-1600). 
3 Kultúrmorfológia, in: Ferdinánd István: Csittvári krónika – anno 1952, Evangélikus Sajtóosztály, Bp. 
2001, 109.o. 
4 Dr.Ferdinánd István: Ultrapoláris filozófia – népszerűen kifejtve; kézirat, 1969. 
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él. A lehetőségek szabadon variálhatók, de a vallás világában különösen sok a 
visszahúzó erő. Itt nagy a tét. A felismert értékeket nem merjük kockára tenni. 
Szeretnénk ma is a tegnapi mannából élni. 
 
Bevallom, hogy a Biblia nekem is, évtizedeken át, hitem archimédeszi pontja 
volt. Aránylag korán megtanultam, hogy az Írásnak nem minden szava Szent-
írás, de mint érettségiző fasori diák még nagyon megkönnyebbültem, amikor 
iskolai evangélizációnk karizmatikus előadója1 meggyőzött, hogy a Genezis 
első teremtéstörténete és a modern természettudomány evolúciós szemlélete 
összhangba hozhatók, egymásnak megfelelnek. Később értettem meg, hogy a 
Bibliát más szempontból kell olvasnom. Benne az egy szükséges dologról van 
szó: Istennek hozzám hajló szeretetéről. Erről szól a szent könyv a maga nyel-
vén. A vallás anyanyelve pedig a szimbólum.2 
 
Ezzel a látással lehetett élni, de az alapállásban mégis volt valami bénító görcs. 
Magamnak és másoknak is textusról textusra be kellett bizonyítanom, hogy a 
Bibliának végső fokon igaza van. Csak helyesen kell érteni. Annak a modern 
kereszténynek, aki vallási téren is lépést tart korával, nincs erre szüksége. Ma-
gát nem ámítva, önmagából indul ki, hiszen más lehetősége nincs. Önmagán 
kell eligazodnia. Hagyatkozni csak arra tud, amit önmagából értett meg, amire 
belülről tudott igent mondani, ami belülről ragadta meg. Hogy valami a Bibliában 
áll, az számára nem perdöntő. Az élő Isten az, aki talajt ad lába alá. Napról 
napra. Lábát Ő állítja tágas térre. 
 
A Biblia ezzel nem lesz felesleges. Sőt, most lesz rá szükség igazán. A mérhe-
tetlen mélységek felett járó modern keresztény bibliás ember: Bibliájával él, be-
szélget vele, vele beszéli meg minden dolgát, álmodik vele, s általa előtte új 
dimenziók tárulnak fel, miket szem nem látott, fül nem hallott és ember szíve 
meg sem sejtett. A normatív Szentírásból, melyből magunkat értelmeztük és 
melytől ortodox hitünket s időtlen, örök normáinkat származtattuk, új csoda lett: 
istenadta mindennapi kenyér. 
 
 
 

*** 
 

                                                 
1 Sréter Ferenc 
2 Gustaf Aulén: Dramat och symbolerna, 1965. (Das Drama und die Symbole: Göttingen, 1968) 



Gémes Pál

Mire jó a „haragvó Isten“?
Vitaindító gondolatok1

A cím mögött gyanakvás lappang – hátsó gondolat, mely kétfelé irányul: 
 Haragszik az Isten? És ha igen, akkor kire és miért?
 A „haragvó Isten“-nel való példálódzás, a ő felemlegetése félelmet szít és engedelmességre

kényszerít. Jól lehet őt „instrumentalizálni“ (vagyis: fegyverként bevetni mások ellen ...).

***
1. A religio
A mindenkori ember vallásos. Ehhez nem férhet kétség. Az ateizmus nem új jelenség – elsősorban a
meglévő vallások gyengéit ostorozza, szavahihetőségüket vonja kérdőre, nevetségessé teszi őket. Az
ílymódon ledöntögetett „istenségek“ helyébe másokat helyez. Nevezi őket pedig valamilyen
„-izmus“-nak, „Civilizáció“-nak, „Übermensch“-nek, „Tőké“-nek, vagy éppen az embernek részévé
vált „Lélek“-nek. Ezt Luther is így látta: „Woran du nun dein Herze hängest und (dich darauf)
verlässest, das ist eigentlich dein Gott.“2

A mindenkori ember tudja azt, hogy léte nem független valami „más“ hatalomtól. Ezt a hatalmat
kiszámíthatatlan erőként éli meg. Függőségben érzi magát tőle – anélkül, hogy túlontúl tudná, kihez
is kötődik láthatatlan szálakkal. Ez a „religio“ szó voltaképpeni értelmezése is. A latin „ligare“ u.i.
1 A fenti címet viselte az a prezentációs előadás, amit 2004 október 9-én tartottam a stuttgarti gyülekezet Őszi

konferenciáján, Ludwigsburgban. Az evangelizációs találkozó témája ez volt: „Haragszik ránk az Isten?“
2 M.Luther, WA 30I,133,1-8. „Amihez tehát szívedet kötöd és bízol benne, az a te tulajdonképpeni istened'“ (saját

ford.)

Isten
hatalom és erő,
kiszámíthatatlan

Félelem és 
kíváncsiság 
(„tremendum 
et fascinosum“)

re-ligio
amihez /
akihez 

kötődöm
(függőség)

Könnyen megfélemlíthető,
gyáva, hiszékeny, babonás



azt jelenti: 1. kötni, 2.összekötni, 3. egyesíteni. A „re-ligare“ szó pedig visszakötni, hátrakötni –
metafórikusan „kívülállótól függeni“.3

Ugyanakkor ez a függőség kettős hatással van az emberre: Egyrészt fél ettől a tőle távoli, nem
kezelhető „istenség“-től, ugyanakkor erős vonzódást érez és kíváncsiságot, mert szeretné felfedni a
nagy titkot. R.Otto terminológiája meghatározóvá vált a modern teológiában – ő ezt a kettősséget
„tremendum et fascinosum“-nak nevezte.4 
Mivel az ember nem tudja, milyen is ez az istenség, akitől függőségben érzi magát, éppen ezért
könnyedén megfélemlíthető, hiszékeny és babonás. Ez a kiindulópontja egyrészt a „haragvó
Isten“-nel szembeni gyanakvásnak és ugyanakkor a vele való visszaélésnek is.

2. A „haragvó Isten“ és az „irgalmas Isten“
A Biblia sokszor beszél  a „haragvó Istenről“, mert Izráel  hűtlen lett az egy Istenhez, elhagyta Urát.
A próféták szavai fenyegető ítéletről beszélnek, melyet Isten népére hoz és mely a büntetés tág
skáláját öleli át: A hűtlen nép megrostálásától és a vétkesek halállal való büntetésétől kezdve a nép
teljes elpusztításáig. Az ismert igehelyekből kettőt idézek:

 „Csak veletek léptem közösségre a föld minden nemzetsége közűl, ezért kérem számon
rajtatok minden bűnötöket!“ (Ámósz 3,2)

 „Jön már az Úr napja kegyetlenül, féktelen izzó haraggal. Pusztává teszi a földet,
kipusztítja róla a vétkeseket!“ (Ézs 13,9)

Isten „haragja” nem emocionális kitörés, sem pedig kiszámított pedagógia. Isten nem akar sem
dühvel „szétütni” az őt semmibe vevők közt, sem pedig „észretéríteni” a vétkeseket. Haragja
kizárólag az igazságnak és neve tisztaságának helyreállítását szolgálja, mely Izráel hűtlensége által
csorbát szenvedett. Isten haragja tehát jogos és az ítélet megkérdőjelezhetetlen. 

Ugyanakkor a próféták hangja mégsem egyértelmű.Vajjon végleges pusztulást hoz Isten haragja,
vagy van mégis kiút a megtérő bűnös számára? A köv. idézetek az egyre erősödő utóbbi magyarázat
felé hajlanak:

 „Talán az Úr elé száll könyörgésük és megtérnek a rossz útról. 
Mert nagy és lángoló haraggal beszélt az Úr e nép ellen!“ (Jer 36,7)

 „Térj meg, Izráel Istenedhez, mert bűnöd miatt buktál el!“ (Hózs 14,2) 
 „Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal! ...

Mert tudom, hogy hűtlen voltam ... egyedül ellened vétkeztem, ...“ (Zs 51,3-6)5

Tény azonban, hogy megszólal egy olyan hang is, mely az Isten jogos haragját, ill. annak
következményeit – ha nem is elkerülhetőnek – de legalább „túlélhetőnek” látja, sőt, Isten haragjának
a végéről, megbocsátásról beszél. Ime, idézetek az „irgalmas Isten”-ről:

 „Kigyógyítom őket a hűtlenségből, szívből szeretni fogom őket, mert elfordult róluk
haragom!“ (Hózs 14,5) 

 „Egy rövid szempillantásra elhagytalak, ... Túláradó haragomban ... elrejtettem előled
arcomat, de örök hűséggel irgalmazok neked – mondja megváltó Urad.“ (Ézs 54,7-8)

 „Áldjad, lelkem az Urat, és ne feledd, mennyi jót tett veled! Ő megbocsátja minden
bűnödet, ... megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg.“ 
(Zsolt 103,2-4)

Ennek az üzenetnek a célirányában találjuk meg Jézus képét a mennyei Atyáról. Ő a szeretet
parancsában látta az irgalmas Istenről szóló evangéliumának kulminációs pontját és ezzel véget
vetett az Isten ítéletével fenyegető próféciáknak. 

3 Der kleine Stowasser, Lateinisch-deutsches Schulwörterbuch – München 1971
4 Rudolf Otto: Das Heilige
5 Nem kívánok belemenni a vitába, hogy a többesszám, ill. egyesszám használatában ki értendő, személy vagy az

egész nép.



 Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az
első és nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint
magadat.” (Máté 22,37-39)

 Legyetek irgalmasok, mint Atyátok is irgalmas. (Lukács 6,36)

A „haragvó Isten” és az „irgalmas Isten” gondolata szembeállításának iskolapéldája Máté 11,1-5.
Jézus egyértelműen válaszol a kétkedő Keresztelő Jánosnak:

 „Menjetek és mondjátok el Jánosnak, amiket hallotok és láttok: vakok látnak, és bénák
járnak, leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak, halottak támadnak fel, és
szegényeknek hirdettetik az evangélium, és boldog, aki nem botránkozik meg bennem.”

Jézus tehát eldöntötte a kérdést. Az Ő üzenete egyszer és mindenkorra újraértelmezte ama „haragvó
Isten”-képet, helyettesítvén azt az „irgalmas Atya” képével. Ezen a helyen tehát nincs helye a
vitának.
Hol van tehát a probléma? A probléma ott rejlik, hogy ellentétben Jézus tanításával minden idők
keresztény tanítói, papjai és hívei között akadtak szép számmal olyanok, akik Isten haragjával
fenyegették a Krisztus-hívőket. Sőt, a mai napig is nem egyszer igencsak jól jön felemelt
mutatóujjal, vagy fenyegető-feddő hangon előszedni „Isten haragját” ...

3. Mire jó a „haragvó Isten”?
Mint már láttuk, a „haragvó Isten” eszközzé válhat a „hozzáértő” kezében. Vajon miért kell nekünk
ez a „fegyver”? 
A haragvó Isten mögé jó elbújni,

➢ hogy palástoljam bosszúvágyamat – hiszen kívánom annak, aki velem gonoszat
tett, Isten büntetését; s ha bekövetkezett, elégtétellel nyugtázom azt.

➢ hogy igazságérzetem kielégüljön – mert nem lehet, hogy valaki ilyen priusszal
szárazon megússza!

➢ hogy igazoljam magam: „Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan,
mint az a vámszedő ...” (v.ö. Lukács 18,9-13)

➢ hogy ne tűnjék fel kárörömöm – lám-lám, a fák nem nőnek az égig! Aki másnak
vermet ás, bizony néha maga esik bele. Milyen jó, hogy nem velem történt ez
meg.

➢ hogy senki sem - még magam se vegyem észre, mennyire
NEM TUDOK MEGBOCSÁTANI!

Márpedig Jézus erre az esetre egyértelmű választ adott:
 Akkor Péter odament hozzá, és azt kérdezte tőle: „Uram, hányszor vétkezhet

ellenem az én anyámfia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még hétszer is?”
Jézus így válaszolt: „Nem azt mondom neked, hogy hétszer, hanem még hétszer
hetvenhétszer is.” (Máté 18,21-22)

Itt van tehát a kutya elásva. Az elmélet levezethető, de a gyakorlat mást mutat. Egyszercsak
megszólal bennem „Péter” és elkezd számolgatni. Az ó-ember nem hagyja magát csak úgy lerázni.
Szükséges, hogy jobban magunkra ismerjünk, példákat láthassunk, tanulhassunk.
Kiindulópont lehetne Jézus találkozása a házasságtörő asszonnyal lehetne (János 8,1-11). Az álszent
és csapda kérdésre, hogy a tettenért asszonyt megkövezzék-e – Ő így válaszolt: „Aki bűntelen
közületek, az vessen rá először követ!” Ismerjük a végét a történetnek; szép lassan mindenki
eloldalgott, mert önmagára ismert.

Nézzünk önmagunkba – és tegyük fel a kérdést: Én miként reagáltam volna?



4. A Miatyánk 
A mindennapi használatban erősen megkopott Miatyánk egyik kérésére fordítsuk figyelmünket.

 „... és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
vétkezőknek, ...”

Lelkigondozók tapasztalata szerint ez a kérés a Miatyánk legnehezebben imádkozható része.
Azért, ...

➢ ... mert feltételezi, hogy TE már ELŐRE megbocsátottál az ellened vétkezőnek;
vagyis: Nincs kibúvó, ill. halogatásra lehetőség.

➢ ... mert nem mérlegeli a vétkek súlyát; 
Ezért én sem mondhatom: „Az én vétkem nem olyan nagy, mint a másiké – tehát nem is
kell annyira megbocsátanom ...”

➢ ... mert egy szintre helyez minket azokkal, akik ellenünk vétkeztek;
Ezt Jézustól magától is így láttuk: Nem tett különbséget a farizeus Simon és a vámszedő
Zákeus közt. Mindkettejük asztalához ugyanolyan természetességgel leült – ezzel
mélységesen felháborítva nemcsak a törvénytisztelő, de a „becsületes és jóizlésű”
embereket is!

➢ ... mert minden vétket megbocsáthatónak ítél meg – kivétel nélkül.
Márpedig ez nehéz dió. Valóban minden bűn megbocsátható?

5. Vannak megbocsáthatatlan bűn(ös)ök?
Németországban pár évvel ezelött nagy port vert fel W.Geyer evangélikus lelkész esete. Geyert
felesége meggyilkolásáért hosszú börtönbüntetésre itélték. A bíróság feltevése szerint nem volt
szándékosság a tette mögött, hanem indulattól elragadtatva ölte meg feleségét. Mivel beismerő
vallomást nem tett, kizárólag gyanúokok alapján hozták meg az ítéletet. A tárgyalások során
kiderült, hogy a feleségét többízben megcsalta különböző gyülekezeti munkatársakkal, ill. a
békemozgalomban megismert nőkkel. Egyháza a ítélet kimondása után  fegyelmi eljárással
megfosztotta őt lelkészi mivoltától. A börtönbüntetés letöltése után  röviddel rákos betegen meghalt.
A gyakorlatban nem vetődött fel a kérdés, de mi lett volna, ha Geyer lelkész bevallja tettét és ezért
nyilvánosan bocsánatot kér? Egyháza visszavette volna lelkészei sorába? Hívek járultak volna hozzá
istentiszteletre, prédikációi hallgatására, esküvői előkészítőre? Vettek volna úrvacsorát a kezéből?
Amikor múltkoriban egy igehirdetés alkalmából felvetettem ezt a gondolatsort, éreztem, hogy a
gyülekezetben mindenki hirtelen visszatartja a lélekzetét! 
Valóban nehéz kérdés – a megbocsátás kérdése. 
Pedig a biblia tele van meggyőző példákkal:

5.1 Az első példa: A házasságtörő és gyilkos király 
Dávid a Bibliában nemcsak a sikeres és a hívő-karizmatikus király eszményképe, hanem a megtérő
bűnös példája is. Hatalma tetőfokán magáévá teszi a szép Betsabét, míg annak férje katonáskodik.A
kezdődő terhességet a férj hazarendelésével sikertelenül palástolni próbálja. Végül elveszejti Uriást
egy olyan katonai akcióval, melyből menekülés nincs. Ezekután feleségül veszi az özvegyet.
De a király vétke nem marad következmény nélkül. Isten Nátán prófétát küldi, hogy olvassa Dávid
fejére bűnét. Nátán példázata hallatán a haragra gyulladt király kemény itéletet hirdet, anélkül hogy
tudná, hogy a címzett ő maga: „Az élő Úrra mondom, a halál fia az az ember, aki ezt tette!“ Mire föl
Nátán: „Te vagy ez az ember!“
Dávid beismeri bűnét: „Vétkeztem az Úr ellen!“ És Isten megkegyelmez neki: „Az Úr elengedte
vétkedet, nem halsz meg,” - mondja Nátán, - „(de) meg kell halnia a fiadnak.“ (2.Sámuel 12)
A házasságtörő és orgyilkos király a büntetés letöltével teljes rehabilitációt élvezhet, pedig vétke
nem kisebb Geyer lelkészénél.

5.2 A második példa: A jóságos atyáról szóló példázat (Lukács 15)
A nagyon ismert példázat („A tékozló fiú példázata”) nem annyira a nagyképűen otthonról az egész
örökséget magávalvivő, eltékozló és visszatérő fiúról szól elsősorban, hanem az atyáról. Jézus
Istenről beszél, őt írja körül a fiú bűnvallomását szinte végig sem hallgató, a visszatérés tényétől



örömében szinte repeső apa személyében. 
Így cselekszik Isten velünk, ha hozzáfordulunk, őhozzá visszatérünk, újból benne bízunk. Első
pillanatban a tékozló fiú „bűne” nem tűnik túlságosan nagynak, hiszen csak önmagát károsította. Ha
viszont azt vesszük figyelembe, hogy Jézus itt egyértelműen az Isten – választott nép, ill. Isten –
ember viszonyáról szólt, akkor a viszony egyoldalú megromlásáért felelős ember „Isten haragja” alá
esik, u.i. hűtlen lett Urához, Istenéhez. Jézus pedig éppenséggel nem Isten haragjával és bosszújával
fenyeget, hanem az Atya irgalmáról és megbocsátó, visszafogadó szeretetéről szól.
A példázatbeli atya így magyarázza viselkedését otthonmaradott fiának:

 „Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene,
hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott!”
(Lukács 15,31.32)

 Jézus pedig más helyen így szól: „Nem az egészségeseknek van szükségük
orvosra, hanem a betegeknek; nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem
hogy a bűnösöket.“(Márk 2,17)

5.3 A harmadik példa: A keresztényüldöző, fanatikus Saul esete
Az Újszövetségben sok „megtérő bűnösről” van szó. Mégis, Saul esete különleges módon világítja
meg mind Istennek a megtérő (vagy inkább megtérített?) bűnössel szemben tanusított magatartását,
mind pedig az akkori keresztényekét korábbi üldözőjükkel szemben.
Saul, a fanatikus diaszpóra-zsidó Tarzosz-ban született, kisebbségi sorban. A szigorú, farizeusi tan
követőjeként Jeruzsálembe utazik, hogy ott tanulja az irásokat. Buzgósága fanatizmussá válik   az
„igaz útról“ letérő zsidó-keresztények üldözésében. Jelen van az első keresztény mártír halálánál:

 „Saul pedig egyetértett István kivégzésével. Azon a napon nagy üldözés kezdődött  a
jeruzsálemi gyülekezet ellen. ...  Saul pedig pusztította az egyházat ...“ (ApCsel 8,1-3)

Fordulópont életében az ú.n.  „damaszkuszi élmény”. A hirtelen fénytől megvakítottan földre
zuhanó Sault az Úr maga szólítja meg:„Saul, Saul – mért üldözöl engem?”
Saul magába szállva, böjtölve várja ennek a hatalmas Úrnak a további megnyilvánulását.
Nyilvánvalóvá válik számára, hogy ő éppenséggel azt az Istent magát, akit ő a keresztények
üldözésével szolgálni akart, gyalázta meg és vele szemben követett el bűnt – mely tulajdonképpen
megbocsáthatatlan.
Isten akarata Ananiás eljövetelével válik számára nyilvánvalóvá, akit az Úr küldött hozzá: 

 „Menj el, mert választott eszközöm ő ... Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell
szenvednie a nevemért!“ (ApCsel 9,15.16).

 Az apostol később így vall magáról:
 „Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, ..., mert üldöztem Isten egyházát. 

De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok ...“ (1Kor 15,9-10)

A megtérő és bűnhődő vétkesek, akik számára Isten megbocsátó kegyelme új életlehetőséget kínál
fel, mind beleütköznek a körülöttük élő „igazak” ellenkezésébe, megbocsátani nem tudásába. A
példázatbeli otthonmaradott fiú sértődése mögött a „haragvó Isten” igazságtevésének a hiányérzete
rejlik. Hol itt az igazság? Jónás próféta ezt előre sejtette, hogy az ő igazságérzete és az Istené közt
óriási szakadék van – de ebből a felismerésből induló menekülése eredménytelen maradt; kénytelen
elviselni Isten irgalmát azok fölött, akiket ő már rég égi tűzzel akart elpusztúlni látni ... (Jónás 4).
Ananiás is akadékoskodik, feladatát – gondolom – fejcsóválva végezte el. A megtért Pált talán csak
a sok, evangéliumért megtűrt szenvedés „rehabilitálta” sokak szemében, vagy legalábbis feledtette
velük a kimaradt büntetés fölött érzett igazságtalanságot.
De van a Bibliában egy történet, mely felűlhaladja a fenti példákat. Itt a bűntelen szenved, nem
isteni haragot, hanem emberit. Következetesen eltűri a kínzást és a halált, mert tudja, hogy ez az ő
útja, amelyen csak ő járhat és amely mindennél jobban alátámasztja Isten irgalmasságát.

5.4 A negyedik példa: Jézus Krisztus
Érdemes egymással szembe állítani Jézus mondásait (az elméletet) cselekedeteivel (a gyakorlattal):



A hegyi beszéd (Máté 5-7) Jézus élete
Boldogságmondások 
(lelki szegények – szelídek – irgalmasok – béke-
teremtők – tiszta szívűek ...)

„Menjetek és mondjátok el Jánosnak ... : Vakok
látnak, és bénák járnak, ... szegényeknek
hirdettetik az evangélium, és boldog, aki nem
botránkozik meg énbennem.“ (Máté 11,4-6)

„Hallottátok ... Én pedig azt mondom nektek ...
* békülj ki atyádfiával
* igenetek legyen igen, nemetek nem
* tartsd oda másik arcodat is
* szeresd ellenségedet“

Jézus szava a kereszten:
„Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják,
mit cselekszenek!“ (Lukács 23,34)

„Ne ítéljetek, és nem ítéltettek meg. ...
Bocsássatok meg és nektek is megbocsáttatik.“

Jézus szava a bűnbánó latorhoz:
„Bizony mondom neked, ma velem leszel a
paradicsomban!“ (Lukács 23,43)

Jézus szavai és életvitele közt nem lehet ellentétet találni. Mégis – nem a „jócselekedetei“, az
etikailag támadhatatlan magaviselete teszik őt egyedülállóvá és felülmúlhatatlanná, hanem az, hogy
benne az „irgalmas Isten“-t magát láthatjuk szenvedni a mi üdvünkért.
A „kereszt misztériumáról“ csodálatos szépen szól a régi egyházi ének:

Királyi zászló jár elől, keresztfa titka tündököl, 
melyen az élet halni szállt, s megtörte holta a halált.
Kegyetlen lándzsa verte át gonosz vasával oldalát. 
S mely szennyet, vétket eltörölt; belőle víz és vér ömölt.
Világ bűnének zálogát te hordoztad, te boldog ág. 
Az ellenség gonosz fejét Megváltónk rajtad zúzta szét.

(Dícsérjétek az Urat 180)

Isten
hatalom és erő,

kinyilatkoztatta magát

re-ligio
amihez /
akihez 

kötődöm
(függőség)

A Krisztus által megszólított ember

Félelem és 
kíváncsiság 
(„tremendum 
et fascinosum“)



Megváltozott tehát az kezdő ábra: A kereszt titka – mely magába foglalja a feltámadást is – hidat
vert az ember és Isten közé. Az eddig távoli és félelmetes Isten kinyilatkoztatta magát Krisztusban,
az eddig ismeretlen istenség előtt félelemmel meghunyászkodó ember pedig általa megszólított
emberré vált.

6. A kör bezárul
A „haragvó Isten“-nel való fenyegetés nem más, mint az ember kétségbeesett kisérlete, önmagáról
elfelé mutatva, saját megbocsátani nem tudását leplezve Istenre hárítani a felelősséget. Jézus
azonban saját életével bizonyíték arról az Istenről, akiről pl. Pál apostol így tanuskodik:

 „Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt
érettünk, amikor bűnösök voltunk.“ (Róma 5,8)

Az apostoli intés tehát nem teoretikus jellegű, hanem átélt és újra meg újra tapasztalt valóság:
 „Vessétek le a régi élet szerint való óembert, ... újuljatok meg lelketekben és elmétekben,

öltsétek fel az új embert, ...“ (Efezus 4,22-24).
A legcsodálatosabb és legtömörebb megfogalmazást azonban az 1.János-levélben olvashatjuk:

 „Isten szeretet. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát
küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala. Ez a szeretet és nem az, hogy mi szeretjük
Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket ...“ (1.János 4,8-10).

A mi feladatunk az, hogy Isten irántunk sugárzó szeretetének megfeleljünk. Nem pedig, hogy őt
instrumentalizálva és eltorzítva egymás fegyelmezésére használjuk.
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Gémes István: 
 
 

Bosszúálló Isten? – Mit szól hozzá Jézus? 
 
 
Hogy viszonyult Jézus a haragvó, bosszúálló, megtorló Isten-képhez? Erre keresve a 
választ, meg kell néznünk, hogy korának milyen elképzelései voltak az Isten(ek) és az 
ember egymáshoz való kapcsolatáról. A következő ábrákkal megpróbáljuk sematikusan 
ábrázolni az antik (görög) és az ótestámentumi (zsidó) álláspontokat. 
 
1. Az antik világ 
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Az antik gondolkozás világosan két részre osztja a világot, ami az istenek és emberek 
viszonyát illeti. Nagy, zárt egység a kozmosz nagyobbik része, az istenek világa, a ki-
sebb fele pedig az embereké. A pantheon csúcsán Zeus főisten trónol, s a többi istenség 
a neki kijelölt területeket uralja.  
 
Az istenek joga a harag és bosszúállás:  
- ha az emberek kétségbevonják a létezésüket – erre megtorlással válaszolnak;  
- ha a dicséretükre szolgáló áldozat bemutatását megtagadják, - ezért jóvátételt 

követelnek;  
- ha a két világ közti határt átlépik és behatolnak az istenek szférájába,-  ezt az  

istenek haragja bünteti;   
- ha az isteneket megsértik, - természeti csapások és egyéb büntetésformák villáma 

zúdul az emberre; 
 
Ennek a jognak nincs racionális magyarázata és megalapozása. Általában az a hiedelem  
hallható, hogy egyrészt az istenek teljesen önkényesen döntenek a jó és a rossz ügyében. 
Másrészt pedig irígyen figyelik az embert, hogy lecsaphassanak rá a legkisebb határsér-
tése miatt is. Az istenek különben egymásra is irígykednek (fthonosz theú), minden ér-
telmes, erkölcsi alap nélkül. 
 
Az embervilág legnagyobb bűnének a tiltott határátlépési kisérleteit tartják. Ez a 
hübrisz, amit beképzeltséggel, (vagy arroganciával) lehetne legjobban lefordítani. Lé-
nyege az, hogy az ember, a maga szűk világából mindig újra meg újra szeretne kitörni. 
Beképzeli magának, hogy világa tágítása érdekében joga van a határ kitolásához, ami 
természetesen csak tiltott határáthágással valósítható meg. Egyes irányzatok szerint ez 
az ember első, legfőbb bűne (próton kakon), amelynek oka túlságos jólétében (olbosz) 
keresendő (ezért is jogos az istenek irígykedése!). A túltelítettség, jóllakottság beképzelt 
önelégültséget (korosz) szül és menthetetlenül a határáthágási kísérlethez, tehát a hüb-
riszhez vezet, amely a legvégső kiteljesedését az elvakultságban (até) éri el. 
 
Az elrontott viszonyra az istenek természetesen  kíméletlen haraggal válaszolnak. Villá-
maik ennek a kifejeződései, s külön lények, az erynneüszok (=a haragvók) hozzák ezt az 
emberek tudomására. Itt azonban a harag nem érzelmi megnyilvánulást jelent, hanem az 
istenségnek azt a jogát, amellyel létigénye megsértését torolja meg. (Homérosz óta ezt 
az istenek, mint sorsszerű hatalmak, egymás közötti „erőjátékaként“ értelmezték.) Úgy 
is mondhatjuk, hogy a harag, a bosszú az istenek önvédelmének legitim eszköze. 
 
Mit tehet az ember a dörgő harag-villámok láttán? Mindenekelőtt ki kell elégítenie az 
istenek    jóvátételre éhessége igényét. A kibékítés, jókedvre hangolás helye a kultusz. 
Van vélemény, amely ebben látja minden „vallás“ kezdetét. Ebben fejezi ki legmélyebb 
bűntudatát az ember   és teljesíti az elkövetett vétek jóvátételét. Ezzel engesztelheti ki az 
isteneket a maga javára. 
 
 
 

*** 
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2. A szövetség Istene 
 
    

 
 
 
Ha az előbbi képet most az Ótestámentuméval hasonlítjuk össze (újra csak sematiku-
san), akkor rögtön négy nagy különbségre kell utalnunk. 
 
a./ Isten az egész világ teremtője és Ura, beleértve az akkori világképnek a kozmológiai 
különbözőségét is. Szeretetének jele az, hogy ebben a világban helyet szán az ember-
nek, s nem tekinti valami, az ő hatásterületén kívül élő „vetélytársnak“, akire irígyked-
nie kellene. Hogy az „Édenbe“ helyezi őt, az ennek a szándéknak a legvilágosabb jele: 
Isten kész a szümbiózisra az emberrel, mint képmásával.  
 
b./ Isten világa  nem oszlik isteni és emberi szférára, mert az, mint egész, az ő jó (tób) 
műve. Ebben kiemelt helyet kap az ember, mert Isten őt ún. kultúr-parancsával a maga 
uralmában és fenntartó munkájában részelteti. 
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c./  Isten teremtett világának megrontását megkísérelte az első emberpár. Ám Isten 
mégsem irígységből támadt pusztító haraggal válaszolt erre, hanem feladattal: a föld 
fáradságos megművelése és a nemzedékek előteremtésének fájdalma volt a következ-
ménye áthágási kísérletének. Itt kell rögtön megjegyeznünk, hogy itt nincs helye 
irígységtől táplált haragnak vagy büntetésnek. Amint hogy a héber nyelvből hiányoznak 
is a megtorlás jellegű büntetni, büntetés szavak. Ok és okozati összefüggés van annyi-
ban, amennyiben az ember minden lépése szabad, ám ezzel a szabadsággal a felelősség 
is együtt jár. Ha tehát elkövetett valamit, akkor annak minden, pozitiv és negativ követ-
kezményét magának kell viselnie. Isten tehát nem büntette meg az embert, hanem nem 
engedte, hogy a saját tette következményei alól kibújhasson. Nem mentette föl a követ-
kezmények terhe alól. „Saját gonoszságod ver meg, elpártolásod fenyít meg téged. 
Tudd meg és lásd meg: milyen gonosz és keserves dolog, hogy elhagytad Istenedet, az 
Urat és hogy nem félsz engem, - így szól az Úr, a seregek Ura“.(Jer 2,19) 
 
d./ Ezt Isten azzal is aláhúzza, hogy büntetés helyett inkább védi az embert: nemcsak 
védő „köntöst“ ad neki, de még meg is hívja munkatársának. Ebből a célból köt szövet-
séget vele, s ez kegyelmes szeretetének egyértelmű jele. A szövetségben, egyezmény-
ben mindkét szövetkező félnek jogai és kötelességei vannak. Isten a 10 törvénnyel sza-
bályozza a viszonyt, hogy az az „élet útja“ legyen, amelyet az embernek „eléad“. De 
ezen felül is, megigéri hüségét, oltalmát és vezetését, míg az embertől a vállalt köteles-
ségei teljesítését várja el. Nem engedelmességet vár el tőle – ahogy azt mindennapi szó-
használtunkban fogalmazzuk. Mert a héber nyelvnek az engedelmesség, engedelmesked-
ni szavakra sincsen megfelelő kifejezése. Annál nagyobb jelentőséget tulajdonít az 
Ótestámentum a  következő folyamatoknak: felfigyelni, hallgatni, meghallani, megtarta-
ni és követni. A szövetséges társ-ember, a saját érdekében kell figyeljen szövetséges 
partnerére: figyeljen föl a szavára, hallgasson rá, hallja meg az üzenetét, tartsa magát 
ahhoz és kövesse utasításait. S újra itt a nagy „szabadság“ jele és lehetősége, amivel 
megajándékozza az Úr: Válaszd az életet! (Az Újtestámentumban van ugyan egy igen 
kipointirozott ige az engedelmességre: hüpotasszó, de ez sem szolgai alárendelést, meg-
hunyászkodást jelent, hanem a saját akaratról, jogról való önkéntes lemondást.)  Igy ad a 
szövetség biztos keretet az emberi életnek. Körülveszi őt és biztosítja neki az Isten kö-
zelsége adta védelmet és vezetést.  
 
Ettől függetlenül, kétségtelenül sokszor van szó az Ótestámentumban Isten haragjáról, 
sőt bosszúállásáról is (Dt 32,35,Zsolt 94,1). Sőt a héber ánaf= orr tulajdonképpen nem 
is testrészt jelent, hanem  azt a szervet, amelyen keresztül „kifújja haragját, bosszúsá-
gát“ az Isten (Zsolt 18,9). Azonban inkább az igazságszolgáltatása értelmében értendő a 
kifejezés. Lásd Jézus példázatát, amelyet olyan sokszor félreértettünk! A rámenős, a 
bírónak nyugtot nem hagyó özvegyasszony kérését helytelenül fordítottuk így: állj 
bosszút az én ellenségemen! Ma már így fordítjuk, helyesen: szolgáltass nekem igaz-
ságot ellenfelemmel szemben. (Lk 18,1-8) 
 
 
3. Hogy látja Jézus ezt a kérdést? 
 
                                                                 
Jézus igehirdetésében nagy teret szentel az üzenetnek, amelyben Istent a jó, a kereső, a 
gondviselő, az igazságos, a teremtő, a megbocsátó, az imameghallgató, az örvendező 
Atyának hirdeti meg. Ez Jézus igehirdetésének szíve közepe. Az az ország, amelynek 
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Ura és parancsolója az ő mennyei Atyja, az a jóság, szeretet, igazság és kegyelem or-
szága. 
 
Mégis árnyaltabb azonban Jézus viszonya ehhez a kérdéshez.  
 

 

 
 
a./ Mt 10,28 és Lk 12,5 hozza ezt a jézusi mondatot: „Ne féljetek azoktól, akik megölik  
a testet, de a lelket meg nem ölhetik. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is 
el tudja pusztítani a gyehennában.“ Lukácsnál még direktebb a fogalmazás: „Megmon-
dom nektek, kitől féljetek: attól féljetek, akinek azon felül, hogy megöl, arra is hatalma 
van, hogy a gyehennára vessen. Bizony mondom néktek: Tőle féljetek.“ Az istenfélelem 
Ótestámentumban olyan gyakori képe ebben a hagyományos szövegben is összekap-
csolja a félelmet és gyehennára vetés lehetőségét. S nem kétséges, hogy ez a fogalmazás 
már szem előtt tartja a Mt és Lk által ismert gyülekezet üldözött jellegét. Mégis kétsé-
ges, hogy itt Jézus – éppen ilyen fenyegetett és veszélyeztetett gyülekezetet – pontosan 
az Isten gyehennára vető hatalmával kívánt volna-e vígasztalni és erősíteni?! A hang-
súly mindenképpen az Isten szuverén hatalmán és nem a gyehennára vetésen van. Jézus 
tehát azt akarja mondani, hogy a tanítványok az utolsó idők veszedelmei közepette is 
inkább attól féljenek, akinek fölöttük mindenképpen korlátlan hatalma van. Érdemes 
megemlíteni, hogy Márk nem hozza ezt a jézusi logiont. 
 
b. / Jézus példázataiban is foglalkozik e kérdéssel. A konkoly és a háló példázata, amely 
a konkoly elégetéséről, ill. a rossz halak kidobásáról szól (Mt 13,40, 13,48). A hálátlan 
szolga viselkedésével felkelti gazdája haragját (Mt 18,23), mint ahogy ezt érik el a nagy 
vacsorára meghívottak is, amikor sorra megtagadják a lakomán való részvételt. (Mt  
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22,13; Lk 14,21). Mindenütt ott a külső sötétségre kivettetés fenyegetése. Valószínű 
azonban, hogy itt a példázat mögött Izráel sorsáról van elsősorban szó. Jézus tanítványa-
it kell, hogy figyelmeztesse ez a sors. Hogy sokan vannak a hivatalosak és kevesen a vá-
lasztottak, az ennek a példázatnak a tulajdonképpeni üzenete. Az itt álló jézusi mondás : 
„a ház ura megharagudott...“ lehet az evangélisták fogalmazása is. Megjegyzendő, hogy 
Márk ezt a példázatot se közli. 
 
c./ Ugyancsak a szinoptikus apokalüpszisban áll ez a jézusi intés: „...mert nagy nyomo-
rúság szakad a földre és harag erre a népre.“ Feltűnő azonban, hogy csak a kései Lukács 
közli ezt a mondatot (21,23), míg fő forrásai, Márk és Máté kihagyják, bár a bevezető 
mondat náluk is azonos: „jaj a terhes és szoptatós anyáknak azokban a napokban“ (Mk 
13,17, Mt 24,19). Kérdés tehát, hogy nem vette-e Lukács ezt a mondatot a zsidóság 
„harag napja“, „ az Úr csodálatos és rettenetes napja“ féle kelléktárból és hozzáfűzte a 
forrásaiból átvett anyaghoz? 
 
d./   Nem ismerünk Jézus szájából olyan igét, amelyben engedelmességet követelt vol-
na. Ehelyett azonban két mondása tér vissza ismételten, – mégpedig az előző ábránál 
tárgyalt kifejezéssor értelmében. Jézus mindig visszatérő mondata: „Akinek van füle a 
hallásra, hallja...“ (Mk 4,9; Mt 13,43)  A hangsúly nála is a hallás, meghallás, a megva-
lósítás fontosságán van. Isten közli népével az ő szavait, azoknak meghallása és komo-
lyan vétele már önmagában olyan kötelezettséget hordoz, amelynek pozitiv és negativ 
következményei is lehetnek. Ezeket a hallónak, de a süketnek is egyformán viselnie 
kell. – A másik mondása ezt még csak kiegészíti: „Kövess engem!“(Lk 9,59). A krisz-
tuskövető nem valami külső erőknek engedelmeskedik, nem félelemmel biztosíthatja 
magának a megígért üdvösséget. Egyedül a Jézus követésében válik mindennapivá, 
valósággá az Istennel való közössége. Ebben a közösségben pedig nem harag és meg-
torlás uralkodik. Nem is lehet, mert Jézus szerint a harag, a megtorlás, a bosszú nem 
Isten lényének összetevője. Nem is valami misztikus tulajdonsága Istennek. 
 
Nem kétséges, hogy a jó, a kereső, a gondviselő, a teremtő, a megbocsátó, az imameg-
hallgató és az örvendező Istenről szóló üzenete az, aminek meghirdetésére jött, dolgo-
zott és érte az életét is adta Jézus. Nehéz lenne itt bármilyen megokolással, helyet szorí-
tani akarni a haragvó és főleg a bosszúálló Istennek. A kettő nem viselné el egymást. 
 
 

*** 
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Katkó Gusztáv: 
 
 

A Nagyságos Fejedelem és diplomata tábornoka, meg dédapám 
Bodrogközi krónikás emlékek 

 
 

1702-ben indultak el a spanyol örökösödési háború hadműveletei. A háború tétje a spa-
nyol trón megszerzése volt. A következő év elején elkezdődik a császári csapatoknak 
Magyarországról a nyugati hadszíntérre való átcsoportítása. E nemzetközi konfliktussá 
szélesedő háború kitűnő alkalomnak mutatkozik egy Habsburg-ellenes szabadságharc 
megindítására. A francia királlyal kötött megállapodás kötelezi II. Rákóczi Ferencet a 
vállalt fegyveres beavatkozás megindítására. A fejedelem azonban mindvégig vona-
kodik megfelelő gazdasági és hadászati előkészületek nélkül megtámadni a még mindíg 
erős magyar földön állomásozó osztrák haderő egységeit. Végül is külső és belső nyo-
másnak engedve, hozzájárul a szabadságharc zászlajának kibontásához. Az Esze Tamás 
vezette tiszaháti küldöttség hozta át titokban 1703. május 12-én a fejedelemtől kapott 
selyemzászlót Magyarországra.  
 
A zászló felirata “ Cum Deo pro Patria et Libertate  (= Istennel a hazáért és a 
szabadságért ) “ fejezi ki legméltóbban népeinknek szabadságvágyát, hazaszeretetét és 
Istenbe vetett hitét.. 
 
Egy fertály év sem telt el azóta, hogy a Nagyságos Fejedelem lengyel földről érkezvén 
kis csapatjával 1703 jun. 16-án Vereckénél Magyarországra érkezett, hogy a kibonta-
kozó szabadságharc élére álljon. Rosszul felszerelt és hiányos fegyverzetű – alig ötven 
főnyi lovas ill. kétszáz gyalogkatona – várta Rákóczit a határ túloldalán. A felkelők első 
sikertelen próbálkozása után gróf Bercsényi Miklós sietett néhány száznyi képzett 
lengyel-svéd zsoldos csapatával a „fejedelmi sereg “ segítségére. A kurucok, ahogy a 
felkelőket hívták, először Északkelet-Magyarországot igyekeztek megszállni, hogy ki-
építhessék ott a biztonságosnak vélt hátországot, meg hadászati és utánpótlási bázisai-
kat. Nem volt ez kiképzett haderő, rendes hadfelszereléssel, megfelelő fegyverzettel, 
sem tisztikarral. Mégis hihetetlen szívóssággal küzdöttek az elszánt felkelők az útjukba 
került ellenséggel. A hazai nemesség, kiket váratlanul ért Rákóczinak a felkelésben vál-
lalt szerepe, a felkelés hírére a várakban kerestek oltalmat. Bercsényi csapataival Tokaj 
vára alá érkezvén felszólította őket a felkeléshez való csatlakozásra. Látva  a kuruc sere-
gek kibontakozó sikereit, a nemesség is fokozatosan csatlakozik a felkelők mozgalmá-
hoz. 
 
Lelesz, Deregnyő, Varannó, Homonna, majd a battyányi várkastély – amit  ekkor  a 
Sennyei1 család birtokol – ellenállás nélkül hódolnak a gyorsan nyomuló kurucok előtt. 
Majd a leleszi premontrei prépostság, – melynek komoly védművekkel erősített épüle-
teiben a konvent levéltára volt, ahol a középkori Magyarország legjelentősebb 
okmánygyűjteményét őrizték, – szintén ellenállás nélkül adta meg magát. Közben a 
                                                 
1 A Sennyey családnév helyes (eredeti) írásváltozata  ’Sennyey, azaz az „S“ betű előtt hiányjel (aposztróf) 
van. Ez az írásmód a család ősi származását igazolja, utalva a vasmegyei hajdan létező Kis Sennye (olv. 
Zsennye) helységre, amelytől a család elő- és vezetékneve származik. Így értelemszerűen a hiányjeles 
’Sennyey nevet Zsennyey-nek olvassuk.  
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vármegyei urak egymás után esküsznek fel a fejedelemre. Köztük a Sennyei család 
férfitagjai, így István báró is – akiről majd részletesebben fogok szólni – aki fontos 
politikai és katonai szerepet vállalt a fejedelem és a szabadságharc szolgálatában. Szep-
tember közepe táján az egész Északkelet-Magyarország a felkelők ellenőrzése alá ke-
rült. Eközben folytatódik a kurucok előnyomulása nyugat felé. Legjelentősebb, Ocskay 
váratlan rajtaütésekkel tarkított felvidéki hadjárata, aki Léváig nyomult előre és meghó-
dította a fontosabb bányavárosokat.1703. decemberében az ország területének jelentő-
sebb hányada kuruc fennhatóság alá került. Az 1704-es év kezdete ismét újabb hadisike-
reket hozott a felkelőknek. Nem így alakult a hadihelyzet az örökösödési háború nyugati 
hadszínterein. A höchstädti csata következményeként, ahol az osztrák-angol seregek 
megállítják a bajor-francia seregek diadalmas előnyomulását a Dunavölgyben, meghiú-
sul a harcoló magyar seregek szövetségeseikkel való egyesülése, és ez fordulópontot je-
lentett a nagy európai játszmában. A mérleg nyelve a Habsburgok és szövetségeseik 
javára billent el. Ennek ellenére (vagy talán éppen ezért) az osztrák haditanács fegy-
verszüneti megállapodást ajánlott fel a kurucoknak. Alig egy héten belül a hadbanálló 
felek képviselői augusztus 20-án gyöngyösi értekezletükön azonnali fegyverszünetet 
kötöttek, amit két hónap múlva a Selmecbányán tartott béketárgyalás követ. A szabad-
ságharc alatt az ellenfelek háromszor is tárgyalóasztalhoz ültek, anélkül, hogy a béke-
tárgyalások valódi megállapodást eredményeztek volna. Így történt ez ezen a béketár-
gyaláson is, amelynek előkészítésében tevékenyen vett részt a fejedelem vezérlő tábor-
noka, kancellár és későbbi szenátor, báró Sennyey István, a fejedelem gazdaság- és 
katonapolitikájának elkötelezett támogatója. 
 
Sennyey István, a kállói kapitányként ismert báró Sennyei Ferenc elsőszülött fia, a tö-
rök háborúk és az azt követő időkben, mint a család birtokait gyarapító gondos gazda 
vált ismertté. Tőle származik a Sennyey család egyik grófi ága, amely rövid virágzás 
után a negyedik nemzedékkel kihalt.1 Országos hírű politikussá azután vált, hogy csatla-
kozott a kuruc mozgalomhoz. Mint a fejedelem kancellárja, meghatározó szerepet töltött 
be a mozgalom politikai jellegének kialakításában. Az 1705. szeptember 12-én kezdődő 
szécsényi országgyűlés Bercsényi javaslatára létrehozza a magyarországi rendek és 
státusok konfederációját, II.Rákóczi Ferencet pedig vezérlő fejedelemmé választják. A 
külügyek intézésére és az országos kormányzási feledatok ellátására felállítják a 24 tagú 
szenátust. Ennek a testületnek lett tagja Sennyey István is. 
 
Nagyszombatban 1705. október 27-én újabb béketárgyalásra került sor. A Bercsényi 
vezette magyar küldöttségben Sennyey mint a vezérlő fejedelem személyes megbízott-
ja vett részt. A “szenátor”részletes naplót vezetett a jócskán elhúzódott béketárgyalá-
sok eseményeiről. Magyarul írt naplójának ezt a címet adta: “Az magyar ország 
békességh Tractájának Folyásáról, amely in annis 1705 és 1706 tractáltatott.” A 
“békesség tárgyalásán” Nagyszombatban a diplomata tábornok a Bodrogközben be-
szélt szép magyar zamatos nyelven tudósít a tárgyalásról. Nyelvezete és stílusa is mesz-
sze elmarad még a Kazinczy által pallérozott és Arany Jánostól a tökéletességig fejlesz-
tett magyar nyelvünktől. Megható azonban igyekezete, ahogy nyelvi korlátoktól akadá-
lyoztatva igyekszik az idegen nyelv árnyalatait és a finoman stilizált fogalmazványokat 
anyanyelvünkre átültetni. Kéziratos naplóját a hagyománytisztelő Sennyeiek a család 
battyányi levéltárában őrizték meg. Nem lehet eléggé sajnálni, hogy nemzeti diplomá-
ciánk e nagyértékű dokumentuma ezideig elkerülte forráskutatóink figyelmét. Tud-
                                                 
1 A másik ág Sennyey Pál helytartótanácsos ill. főrendiházi elnök két fia, Béla és Géza által él tovább, 
akik IV.Károly királytól kaptak grófi címet (1918.febr.16). 
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tommal a mai napig nem jelent meg e nyelvtörténeti szempontból is érdekes iratoknak 
feldolgozott kiadása. A zempléni “Adalékok” az 1890-es évek körül csak szemelvé-
nyeket közölt a naplóból. 
 
Régóta izgatott e mozgalmas életű főúr története. A korszak emlékiratainak szerzői is 
eléggé gyéren tesznek róla említést. Újabb érdekes életrajzi adatokkal gazdagíthatná is-
mereteinket családja krónikájának megismerése. A fentebb említetteken kívül figyelmet 
érdemel még a magyar konfederáció új–Erdély politikájában vállalt szerepe. Még a 
huszti országgyűlés előtt (1706. május 8), támogatva Ráday Pálnak igyekezetét az erdé-
lyi rendek képviselőivel való tárgyalásai folyamán, megszerezte a legjelentősebb erdélyi 
párt, az ún. török párt vezérének, Barcsay Ábrahámnak hozzájárulását a két ország kö-
zött kötendő konfederációhoz. Ez a párt, és maga Barcsay is, mint Rákóczi erdélyi 
kincstartója, mindvégig hűen kitartott a fejedelem mellett és támogatta az ő erdélyi 
politikáját. Hősünk ezután csak rövid ideig kerül a zajló események villanó fényébe. 
Sennyey maga is részt vett a szerencsétlen kimenetelű trencséni csatában (1708. aug.3), 
ahol megsebesült. A tábornok személyes biztonságát biztosító kis lovascsapat parancs-
noka mentette meg a sebesült kuruc főtiszt életét. A hősies lovastestőr, –“a báró úr ott-
honról vett“ familiarisa, szintén súlyos sebet szerzett, miközben a biztonságos kötöző-
helyre vitte parancsnokát. Ezt a vitéz és önfeláldozó katonát Papy Andrásnak hívták. 
Amikor a Rákóczi emlékév alkalmából tartott előadásaimhoz gyűjtöttem anyagot, nem 
kis csodálkozással, de meghatottan szembesültem ezzel az ismerős névvel. 
 
Hogy mi történt a “diplomata tábornokkal”? A szatmári békekötés időpontjában (1711. 
április 30) Munkács várának kuruc parancsnoka volt. A szabadságharc eme utolsó bás-
tyáját csak később (jún. 24) adták át a császáriaknak. A kapitulációban is rögzítették a 
szatmári béke által garantált amnesztiát. Röviddel azután, hogy hősünk elfogadta a 
békeszerződésnek a közkegyelemre vonatkozó passzusát, viszavonult Tárkányon levő 
családi birtokára. Tizenhárom év mulva 1724. február 7-én  végrendelkezett és nemso-
kára meghalt. Testét a leleszi plébániatemplom sírboltjában helyezték örök nyugalom-
ra. 
 
És hogy mit hozott a szatmári béke? Voltak akik vesztettek, sokan azonban meggazda-
godtak a háborús konjunkturában, mások pedig jutalomként kapott új birtokaikkal nö-
velték gazdagságukat. Csak a történelem kiszámíthatatlan útvesztőiben bukdácsoló és 
vezetőitől megfosztott szegény magyar nép nem kapott semmit az elavult rendi szoká-
saiba kövesedett hazától.   
 
Csaknem 160 év telt el azóta, hogy a kuruckor elfelejtett hősei utóljára tisztelegtek a 
szabadságharc legendás zászlói alatt, mielőtt hódoltatóik “letörték azt a nagymajtényi 
sikon”. Langyos tavaszi nap volt, amikor alig cseperedett vézna legényke érkezik két-
napos járóföldről pólyányi rokonaihoz. Az elárvult fiút őszinte szeretettel fogadta be 
jómódú rokonsága. A tanulékony, eszes gyereket örökbe fogadták és taníttatták. Ő 
pedig nevelőszülei hitét követve rekatolizált. Fiatal gyakornokként a Sennyeiek bélyi 
jószágkormányzóságán gyakornokoskodott. Amikor megnősült – feleségül véve déd-
anyámat – Bacskában telepedtek le. Ő volt az én apai dédapám, akit szintén Papy And-
rásnak hívtak. Merő véletlen? Fiatalemberként lett a Sennyey-uradalom battyányi gaz-
daságának intézője. Sejtelmes hírek keringtek a gazdái és közötte lévő viszonyról.Apám 
szerint magányos, befelé forduló, jólelkű ember volt, aki mindig szívesen segített a rá-
szorulókon. Hosszú évekig tartó intézőségét, sem pedig gazdáihoz fűződő kapcsolatát 
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nem használta ki illetéktelen vagyongyarapításra. Bizony a felsorolt erények mellett 
dédapámnak is voltak nemtitkolt gyengéi. Nem egyszer, nehéz, embertpróbáló hét után, 
szombatdélutánonként szívesen betért Flóris mester faluvégi kocsmájába. Ilyenkor pipá-
zó parasztok hallgatag társaságában maga is megivott egy-két icce hegyaljai bort, amit a 
kocsmáros hozott a kármentőből asztalához. Mivel szerette a jó bort, egyszer aztán töb-
bet ivott a kelleténél. Így eshetett meg, hogy ezután másnaposan érkezett Verebélyi 
nagytiszteletű úr vasárnapi istentiszteletére. Dédapám „áttérése“ után is tovább járt re-
formátus istentiszteletekre. Nos, a prédikációt bevezető éneklés után, nem volt semmi 
baj, csak a prédikáció kezdete után aludt el szégyenszemre. Békés szendergéséből saját 
torkából érkező horkantása akkor ébresztette fel, amikor a pap befejezte igehirdetését. 
Ekkor jeles elődöm kipattant a széksorokból, kezeit magasra emelve a szószék felé ezt 
kiabálta: „Nem úgy van Fráter, hisz` ti öltétek meg Krisztusurunkat“. A magabiztos lel-
kész tért a meglepetéstől először magához. Majd odaszólt az egyházfinak: vezessétek ki 
a rendbontót Isten szent hajlékából! Így vetett véget a furcsa hitvitának.  
 
A hatvanas évek elején hallottam először mesélő kedvű öregektől e hajdan megesett 
közjátékról. Az egyházépítő lelkész sem volt haragtartó, azonkivül dédapám is igyeke-
zett botlását jóvátenni, ezért tisztelettel megkövette az Úr szolgáját, és bocsánatot kért a 
történtekért. Sok évtized telt már el azóta. Ők pedig békésen pihennek – nem messze 
egymástól – a falujuk csendes temetőjében. Dacolva az örök halállal, arccal az ég felé 
fordulva várják a Megváltónk ígérte feltámadást. 
 
 
 

Lexikon 
 
 
Bacska: Ősrégi magyar település a bodrogközi síkságon, nem messze Királyhelmectől. 
Besenyő-telepként  említik az I.András idejéből származó XI. századbeli feljegyzések. 
A XIII. században a falu birtokosai a Guth-Keled nemzetségből való Bacskayak voltak. 
Később a települést Nyír-Bacskának is hívták. Figyelemre méltó a falu műemlékjellegű 
katolikus temploma, amelynek legrégibb árpádkori része a XI. századból való. A góti-
kus szentély egyik bordája alatt a Guth-Keled nemzetség három-ékes címere látható. 
 
Barcsay-család: Ősi erdélyi család, akiknek származását az Árpád-korig vezetik vissza. 
A család legjelesebb tagja az 1659-ben erdélyi fejedelemmé választott Barcsay Ákos 
(1610-1661) volt. Őt a II. Rákóczi György udvarában szerzett politikai és diplomáciai 
tapasztalatai alapján választották fejedelemmé. Nyolc testvére vele egyidőben emelke-
dett rangban és befolyásban a vezető erdélyi családok közé. A család sok értékes egyé-
niséget adott a hazának. E cikkben szereplő B. Ábrahám nem azonos az 1762-től testőr-
tisztként Bécsben szolgáló és a későbbiekben Bessenyei György köréhez tartozó Bar-
csay Ábrahám lelkes testőr-költővel. A Barcsay-család Ákos testvérétől Sándortól szár-
mazó, ma Németországban élő egyik ága, ma is gazdagon virágzik. 
 
Battyán: (régen Bottyán), Bodrogközi magyar kisközség, Bacskától keletre terül el. 
Alapítása a XIII. századra tehető. A Bottyán család, akik nevüket a falu nevéből kap-
ták, csaknem 50 évig (1410-ig) birtokolták a községet. Az 1648-ban a Tárkányiak által 
emelt várkastélyt a császáriak 1706-ban lerombolták. A romos várkastélyt a Sennyeyek 
1877-ben lebontatták, és a megmaradt keleti részt lakályos kastéllyá alakították. 
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Legutóljára itt őrizték a Sennyeiek gazdag levéltárát. Az épület a II.világháború után 
még állt, mára elenyészett. 
 
Ráday Pál (1677 – 1733): Vezető kuruc politikus, politikai író és költő. II.Rákóczi 
Ferenc kancellárja és bizalmi embere, később a fejedelmi kancellária vezetője.Vezető 
szerepet töltött be a cikkben említett (1704–1708) béketárgyalásokon is. A szabadság-
harc bukása után 1712-ben elfogadta az amnesztiát és hazatért. Örökölt könyvtára, amit 
tudatosan gyarapított és amit később a református egyháznak juttatott, lett a mai Ráday 
könyvtár alapja. 
                                                                       

 
 
A katolikus műemléktemplom Bacskában                  A kupolatető csúcsán levő címerpajzs kettőskereszt-                                   

                             tel és benne a Bacskay nemzetség címere 
 
 
       
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az „egyházépítő” lelkész békés nyughelyét             A Szerdahelyi Kálmán festette Rákóczi kép (Mányoki  
            fekete márványkő jelzi                                 után), melyet a művész a Borsi-i Rákóczi háznak adott. 
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 Verebélyi József (1851-1915): Református lelkipásztor. A bacskai anyaegyház és az 
ehhez tartozó három (Battyán, Bély és Lelesz) leányegyház lelkésze. Protestáns hagyo-
mányaink értelmében, az Úr hűséges szolgálatát és az egyházépítést tette lelkészi hiva-
tásának központjába. Működése idején, 1883-ban kezdték meg a leleszi református 
templom építését, aminek felszentelésére a gyülekezet hálaadása mellett 1887-ben 
került sor. Tudni kell, hogy a valaha jelentős számú leleszi reformátusoknak 1712-től 
nem volt saját templomuk, miután a szabadságharc kezdetén elfoglalt plébániatemplo-
mot a szatmári béke rendelkezéseinek értelmében visszaszolgáltatták a katolikusoknak. 
Az egyházépítő pap utolsó kegyes vállalkozása (1914) a bacskai református templom 
átalakítása és egy új torony megépítése volt. A munkálatok befejezését (1918),  korán 
bekövetkezett halála miatt nem érhette meg. 
 
 
 
 
 
 

*** 
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Thiering Etelka: 
 
 

Gondolatok Gémes István Színlátás c. könyvéről 
 
 
Amikor Gémes István művei nálunk megjelentek, már sokat tudtam róla, de műveit nem 
ismertem. Megjelenésük után megvettem és ismerkedtem velük. Nagyon tetszettek. A 
Szivárvány sorozat különösen is. A maga nemében különlegesnek éreztem Színlátás c. 
könyvét. Címlapja felkeltette az érdeklődésemet. Amikor megvettem, belenéztem, és 
azzal a gondolattal tettem le, hogy elmélyültebben szeretnék vele foglalkozni. Abban az 
időben nagyon mozgalmas időket éltünk, és garmadával tornyosultak előttem az 
elolvasni vágyott könyvek. (Ez azóta sem változott.) Egy idő múlva így találtam rá újra 
a Színlátásra. 

* 

Mit is írjak róla? 

Először is talán azt, hogy nem kenyerem a meditáció. Hogy ki mit ért ez alatt a szó alatt, 
azt hiszem, nagyon különböző. A szerző röviden és közérthetően írja le könyvében az 
általa készített plakátokat és használatukat. Akkor abba bele sem néztem, hiszen én nem 
vezettem meditációt, soha nem voltam csoportos meditáción. Egészen másként 
nézegettem a plakátokat. Elgondolkodva, egyedül. Néztem a plakátokat, és hagytam, 
hogy a színek és formák hassanak rám. Még véletlenül sem néztem meg a címet, tehát a 
bibliai témára utalást, és hogy mit ír róla a szerző. Többnyire ráéreztem a témára. 
Nyelvtanítási tapasztalataim azt hiszem kicsit megkönnyítették számomra a dolgot. Élő 
idegen nyelvek tanításakor mindig is nagyon fontosnak tartottam a beszédkészség 
fejlesztését. Tehát sokat gyakoroltunk képek és rajzok segítségével. Aki nem szeret 
beszélni, mert magyarul sincsenek gondolatai, vagy mert mindennapi szituációkban is 
keveset beszél, vagy mert egészen egyszerűen idegen nyelven nagyon gátlásos, azt 
nagyon nehéz megszólaltatni. Képek, rajzok megmozgatják az ember fantáziáját. 
Színekkel és formákkal, alakokkal olyasmit is ki lehet fejezni, amit szavakkal sokkal 
nehezebben tudunk elmondani. Gondolatok és érzések fogalmazódnak meg bennünk. 
Ezt itt most már sokkal tágabban értem. Érzéseink, hitünk, egész bensőnk meg tud 
nyilatkozni. A kép, a plakát eszközzé válik ahhoz, hogy valamit kifejezzünk. Egyik 
gondolat hozza a másikat. A magam gondolatát továbbviszem mások gondolatait hallva. 
A megfigyelőképesség, a rendszerezés szemlélődéskor nagyon fontos. Nem elrohanni a 
dolgok mellett, hanem hagyni ránk hatni. 

Amikor íráshoz készülődve gondolataimat kezdtem összeszedni, szisztematikusan 
kétszer is átnéztem a plakátokat. Először hagytam, hogy a plakátok mondjanak nekem 
valamit, aztán megnéztem a hozzájuk írt gondolatokat, majd újra a plakátokat. 
Átgondoltam, hogy mennyire hasonlóan vagy éppen teljesen másként értelmeztem 
azokat. Egy ilyen plakát sok esetben jóval többet tud kifejezni, többféle gondolatot tud 
ébreszteni, mint néhány mondat, valamilyen szöveg. Mások gondolatain talán többet 
gondolkodunk, bár „helyettünk” már megfogalmaztak valamit, amit mi egyszerűen át is 
veszünk, de megfogalmazzuk saját gondolatainkat is. Egy kép, rajz, fényképfelvétel, a 
természet szépsége sokszor megállásra késztet, hacsak néhány percre is. Ezt érzem a 
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plakátok szemlélése közben is. Meg kell állnom, oda kell figyelnem, és közben 
valószínűleg olyanra is fölfigyelek, amire addig még sohasem gondoltam. 

Korunk emberét nagyon leköti a kép, főleg a mozgó kép, pl. a TV klippek. Már az 
egészen kis gyerekekbe is beleivódik a (túlságosan) sok mozgás, hiszen olyan sok (nem 
egészen nekik való) filmet néznek, olyan gyakran játszanak (gyilkoló”) számítógépes 
játékokat. Ennek a rohanásnak viszont a gondolat nélküli befogadás a következménye. 
Hatását csökkentendő jó, ha el tudunk csendesedni, és tudatosan keressük az alkalmat az 
elcsendesedésre, az odafigyelésre. Talán éppen egy gyülekezeti alkalmon. 

* 

A könyvben leírt meditációs sorrendet, folyamatot én nem tudom átérezni, mivel 
sohasem csináltam azt a könyvben leírt körülmények között. De van egy nagyon szép 
egyházi emlékem. Ha jól emlékszem, 1982-ben és 1983-ban részt vehettem a 
bajorországi (nürnbergi) Frauenwerk egyhetes, egyedülálló nőknek rendezett 
együttlétén. Akkoriban Csepregi Zsuzsa ajánlott be oda. Ott többször is voltam 
diavetítéses beszélgetés részese. Ezek az alkalmak meditációs jellegűek voltak. Egy-egy 
momentum azóta is sokszor eszembe jut, pl. a kis virág a betonban. Bizonyos 
szituációkban arra emlékeztetnek, hogy mindig van folytatás, mindig lehet újrakezdeni. 
 
Nem szeretnék újabb elemzéseket írni, a szerző leírta a lényeget, és biztosan még sokkal 
több gondolat is van a tarsolyában. De nem állom meg, hogy némely plakáthoz ne 
fűzzek néhány személyes megérzést / gondolatot. Azokhoz, amelyek különösképpen is 
megszólítottak. 
 
A 3. plakát: A 121. zsoltár (Szemeimet a hegyekre emelem) Üde zöld, világos színek. 
A hegyek, a fölfelé, a szép felé, a transzcendens felé törekvés. Bevallom, azonnal a 
környezetvédelem felé vitte a gondolataimat. (Az utóbbi években gyakran foglalkoztam 
a témával, az idegen nyelvet tanító tanár szemszögéből.) Talán azért is fogott meg a 
plakát, mert nekem is van egy hasonló rajzom, bár más összefüggésben. 
 
Az 5. plakát: Egészséges és beteg gyülekezet 
Néhány éve nagyon sokat foglalkoztat a keresztyén gyülekezet mibenléte, élete, a 
gyülekezet problémái és örömei, a gyülekezet szerveződése ill. újraszerveződése, a 
gyülekezetépítés, a gyülekezet vezetése. Nem tudományos, elméleti alapon, hanem 
egészen konkrét események, saját gyülekezetem kapcsán. Úgy érzem, hogy a 
mindennapi élet azt sugallja, hogy éppen a fordított sorrend lenne a jó sorrend: Beteg és 
egészséges gyülekezet. A plakátok is ezt a folyamatot jelenítik meg: Hogyan gyógyul 
meg a beteg (nem egészen egészséges) gyülekezet. Ez a természetes „sorrend”. Nem 
kell „betegnek” lennie egy gyülekezetnek, ha meg szeretne újulni, ha Istennek tetsző 
gyümölcsöket szeretne hozni. 
1. plakát: Szakadozott történés, nem egységes, külön haladó tagok. Mintha valami űzné, 
hajszolná és állandó körforgásban tartaná az embereket. Nincsen idő vagy akarat 
embertársunk meghallgatására, beszélgetésre. Sápadt szomorú színek. 
2. plakát: Rendezettség. Mindenki a jóra igyekszik, Krisztus körül vannak a gyülekezeti 
tagok, de egymás között nincsen kapcsolat, tehát a kereszt nem igazán központ. Szabad 
emberek külön véleményen levő, közösség nélküli gyülekezete. Szemünket a 
középpontban levő piros kereszt vonja magára. 
3. plakát: Az egészséges gyülekezetben Krisztus van a középpontban. Mindenki tőle 
kapja az erőt, amit kisugároz, ami hasznos cselekvésre ösztönöz. Az egyének eltűntek. 
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A 6. plakát: Farizeus és vámszedő Kétszer is meghökkentett a plakát, és nem találtam 
rá a jelentésre. De elfogadom a szerző magyarázatát, amely nagyon logikus és 
szemléletes. Idézek is tőle: A vámszedőről írja: „… alig éri a lába a földet, viszont annál 
szélesebb felületen érintkezik a kegyelem narancssárga terével. A kegyelem nem a 
„biztos lábon” állóé, hanem azé, aki nagyon a kegyelemtől függ.” 
 
A 7. plakát: Százannyit terem – telitalálat. Alig egy-két vonal, zöld alapon nagy sárga 
felületek, a barna és az arany csíkkal. Tökéletesen érthető – és tovább gondolható – 
tartalom. 
 

* 
 
Élveztem a könyv élő, kifejező magyar nyelvét is. Milyen egyértelmű és hajlékony a mi 
magyar nyelvünk. Csak az tud mély teológiai gondolatokat ennyire közérthetően leírni, 
aki nagyon szereti anyanyelvét, és akinek valóban sokrétű tapasztalata van abban, 
amiről összefoglalja gondolatait. Szerintem nagyon jó, hogy az anyag közkinccsé lett. A 
plakátokat nagyon jól fel lehet használni. Szükség szerint ki-ki saját maga is 
összeállíthat hasonlókat. Ez a pedagógus, a lelkész, a vallástanár kreativitása. 
Evangéliumi gondolatokat, valónk mélyében szunnyadó gondolatainkat és érzéseinket, 
hitünk nehezen megfogalmazható igazságait tudjuk megfogalmazni szemlélésükkor. 

Nagyon örülök, hogy találkoztam ezzel a könyvvel. Örülnék, ha néhány gondolatom 
mások számára is adna valami újat. A szerző nagy kincset adott a köz, a közösség 
kezébe. 
 
 
 
 

*** 
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Bedök Pál: 
 
 

RÉGI JAJKIÁLTÁS 
A Lökösháza-i (Szlovákia) ág. hitv. evangélikus leányegyház 

rövid története 
 
 

Lökös a Túróc folyó jobbpartján fekszik. Eredetileg csak puszta puszta 
volt. A hagyomány szerint egy ős-magyar apának három gyermeke volt: Lökös, 
Beke és Bozok. A kis völgyben levő birtokán három házat építtetett, ú.m. 
Lökösházát, Bekeházát, Bozokházát. Lökösháza faluvá nevekedett, a másik 
kettő elpusztult. 

Lökösháza lakói a róm.katolikus hitről Sajógömörrel egyszerre tértek az 
evangélikus hitre. Vallásüldözések alatt az anyaegyház szenvedéseiben is osz-
tozott. 

Egyházi felügyelői 1730 évtől voltak, az akkori számadásokban így említ-
tetik: „hogy az Inspektorok által illetve jelenlétében megvizsgáltattak”, azonban 
hogy kik voltak, az nem tudatik. Az 1806 évtől id. Draskóczy Sámuel, 1839-től 
ifj. Draskóczy Sámuel, 1859-től Draskóczy Gyula stb. voltak az egyház felügye-
lők. 

Az egyháznak kezdetben külön tanítója nem volt, Sajógömörre járatták 
gyermekeiket s onnét minden harmadik vasárnap jött ki egy rektor a lelkésszel 
az istentiszteletet elvégezni, külön díjazásért. Később egy Galovics János nevű 
csizmadia tanította a gyermekeket saját házában, ezt találta Nikolay püspök 
1803-ban tett egyházlátogatása alkalmával. Az 1812 évtől már önálló képesített 
tanítója volt az egyháznak. 

A lökösi egyháznak két századon át nem volt temploma, csak 1739-ben 
épített egy kis fatemplomot, mely körül temetkeztek is. Azonban ezen kis fa-
templom később hasznavehetetlenné vált, 1783-ban új templomépítésre kaptak 
engedélyt, s azt 1784-ben fel is építették kegyurának, id. Draskóczy Sámuel és 
neje Szontagh Klára segedelmével, mely család több emberöltőn át hű támasza 
és pártfogója volt az egyháznak. A egyháznak magtára is volt sokáig, melyből a 
megszorult híveket kölcsönnel segítették, de később feloszlott. 

Az egyháznak készpénzvagyona is volt, mert a hozzátartozó felső és alsó 
Rás, alsó és felső falu, alsó és felső Vály, Mihályfalva, Szkáros, Levárt, Sánk-
falva, Harkács és Otrokocs falukban lakó hívek minden a lökösi hívekre kivetett 
egyházi adónak felét becsülettel lefizették. Ez az állapot közvetlenül a világ-
háborúig tartott. A világháború után a szórványok hívei gyérebben fizették egy-
házi adójukat s végre a Tornalján megalakult missziói egyház megalapítása 
után Lökösnek a hívek semmit nem fizetnek. Magunkra vagyunk hagyatva s 
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napról napra fogy a hívek száma. Az 1925 évben mégis önerejéből az elrekvi-
rált harangja helyett több mint 4000 korona értékű harangot hozatott. Az adó-
alapi kiegészítésből 1923-tól segélyt nem kapunk, mely évi 422 korona volt, 
mert későn lett a kérvény beadva. 

A jelenlegi hívek száma 84, ezek közül a fizetők száma 58. Mint említém, 
magunkra vagyunk hagyatva, kevesen vagyunk, az adófizetők közül 1/3 része 
szegény napszámos. Ehhez járult még, hogy 1930-ban a lelkész kezdemé-
nyezésére, minden alap s egy fillér nélkül, azon reményben, hogy az országos 
gyűjtési engedélyt megkapja, 17.000,- koronáért templomát renováltatta. A 
pénzt drága kamatra a bankból vette ki, melynek még kamatját sem bírja fizetni. 

Lelkészét és tanítóját fizetni nem tudja. Iskoláját fenntartani nem bírja, 
melyhez a legvégsőkig ragaszkodott, de végre is kénytelen vagy a községnek, 
vagy az államnak átadni, ellen esetben még a más vallásfelekezetbe való át-
lépéstől sem vonakodik, vagy pedig az ún. felekezetnélküli lesz. 

(„Bedök Pál evang. tanító” kéziratát 
Rusznyák Dezső jelenlegi sajógömöri ev.lelkésztől kaptuk. Szerk.) 

 

 

 

*** 
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