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Csendben Isten előtt

Papi életünk Isten törvényének tükrében
Ne legyen más Istened rajtam kívül

2 Móz 20, 2—3

Szükségét érzem annak, hogy a bevezető isteni kijelentéssel kezdjem: 
Én, az Úr, vagyok a te Istened. Olyan kijelentés ez, amit nem hagyhatunk 
figyelmen kívül a parancsolatokkal való foglalkozás közben. Mindjárt 
állásfoglalásra kényszerít: meghajlok előtte, vagy dacosan szembehe- 
lyezkedem vele. Mindkét lehetséges magatartásnak beláthatatlan követ
kezménye van. Ha meghajlok előtte, akkor ez számomra azt jelenti: 
az Űr mindenekelőtt és mindenekfelett.

Mindenekelőtt! Nem sorrendet jelent, ti. első helyen az Isten aztán 
jöhet utána értékrendben a többi. Kizárólagosságot. Rajta kívül nem 
lehet más Urunk és más Istenünk. Ennek szem előtt tartása egy életen 
át ismételten újra felveti a hivatás kérdését. Szolgálatra hívott és szol
gálatára jegyeztük el magunkat. Ebből következik: a szolgálat mindenek
előtt, mindenekfelett és minden áron. A mi nemzedékünk azzal indult 
erre a szolgálatra, hogy ahová küldték, oda ment. Nem kérdeztünk és 
nem kértünk. Küldött egyházi felsőbbségünk és mi a küldést küldetésnek 
vettük. Most pedig amikor már egy élet szolgálata áll mögöttünk, amikor 
a megfáradás jelei mutatkoznak, egyre fogyó ei'ővel, mindig hajt ez a 
belső tudat: szolgálat.

És mindenekfelett. Ö uralkodik, övé a hatalom. Szava szent, paran
csa megfellebbezhetetlen. Ha Pál szükségesnek tartotta a filippibelieket 
figyelmeztetni: félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket 
(Fii. 2,12.), mennyivel inkább szükséges, hogy mi, szolgái ne feledjük Is
ten iránti félelemmel végezni szolgálatunkat. Hiszen itt nemcsak a ma
gunk üdvösségéről van szó, hanem sok máséról gyülekezeten belül és 
azon túl. Ez pedig felveti a jó ige-megértés, a híven és igazán való hirde
tés és tanítás kérdését. Úgy kell a szolgának Ura rá bízott kincsével 
dolgoznia, hogy Ura nevében szólhasson, amire Ö is igent mond. Nem 
fújhatjuk a magunkét azon a címen, hogy az „Űr mondja”, amikor nem 
az övét szóljuk. Vajon hány ember é letért és üdvösségéért tesz majd 
felelőssé, mert félrevezettük őket. És hány félrevezetett fog vádolni színe 
előtt: de, Uram, nekem ezt prédikálták!? Amikor pedig ma az egyház 
és éppen mi papok, a világban és a világnak való szolgálat nagy felelős
ségét hangoztatjuk, nagy súllyal terhel le bennünket, hogyan hallatjuk 
szavunkat az Űr, a mi Istenünk nevében.

Elkötelezettjei . vagyunk, személyes életünkben és szolgálatunkban 
egyaránt. Nem egyszerűen tekintély-uralmi alapon, még kevésbé kény- 
szerűségből. Az Úrhoz, a mi Istenünkhöz mindenekelőtt és mindenek
felett való személye és hatalma ellenére is atyai-gyermeki közösség fűz 
hozzá. Ebben az atya-gyermeki kapcsolatban a lényeges és a döntő a 
szeretet, az Atya iránti tisztelet, bizalom és a neki való engedelmesség 
mellett. Az Űr a mi Istenünk, valljuk, Ö pedig, mint Atya Isten, szeret
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minket. Ez a szeretet nem csorbítja isteni tekintélyét és hatalmát. Hisz 
szeretetét úgy ismertük meg, hogy atyai-isteni hatalmát is irántunk való 
szeretetének szolgálatába állítja. Ez az Ő szeretete megelőző szeretet, 
ö  előbb szeretett. Krisztus akkor halt meg értünk, amikor még hitetle
nek voltunk. (Róm. 5,8.) Izraelt már akkor szerette, amikor az még lá
zadott és zúgolódott ellene. Ezzel a megelőző szeretetével kötelezett el, 
sőt adósává tett bennünket. A mi szolgálatunk tehát adósságunk tör
lesztése vele szemben és nem puszta kötelességteljesítés. Ez különösen 
akkor válik súlyossá, amikor ilyen parancsot kapunk: Aki az Istent 
szereti, szeresse testvérét is. Istennek maradunk adós és haszontalan szol
gái, ha adósai maradunk testvéreinknek.

Isten népével Izraellel szemben nagy tetteit a szabadításban mutatta 
meg. Én vagyok. . .  aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házá
ból. Mielőtt Isten kizárólagos igénnyel kijelenti: Én, az Úr, vagyok a te 
Istened, népe iránti szeretetét már bizonyította. Ezért hangzik el ez a 
mondat is: aki kihoztalak . . .  Nem azt jelenti ez, hogy Isten ezen a jogon 
akar Istene lenni, hanem azt, hogy ezekután népe bizalommal lehet hoz
zá. A hangsúly kétségtelen a szabadításon van. Hogyan is lehetne az Űr 
kizárólagos jogon Izrael Istene, és népe hogyan vallhatná kizárólagosan 
Öt Istenének addig, amíg egy zsarnok hatalom körmei között vergődik, 
amely hozzá még isteni képében imádtatja is magát. Csak ebből a rab
ságból és szolgaságból való szabadítás után van lehetősége arra, hogy csak 
az Úr legyen Istene és senki más. Minden elnyomott nép és másnak ki
szolgáltatott személy szabadságáért küzd és harcol, hogy mindentől és 
mindenkitől függetlenül teljes szabad kezet nyerjen léte biztosítására és 
élete megalapozására. Nem a pusztai csodák, vagy a sasszárnyakon hor
dozás áll a homloktérben, hanem a szabadítás.

Nincs ez másképpen a mi keresztyénségünkben és anyaszentegy- 
házunkban sem. Jézus élete és szolgálata, evangéliomának ereje és ha
talma egyöntetűen tett bizonyságot a világ és benne az irántunk való 
szeretetéről. Műve középpontjában mégis a szabadítás áll. A keresztál
dozat: meghalt bűneinkért, hogy azok szolgaságából szabaddá tegyen. 
Feltámadott megigazulásunkra, hogy igazán éljünk Istennek. Ismételten 
ebben adta meg az Atyától vett küldetése célját: úgy szerette Isten a 
világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Ö benne el ne vesszen, 
hanem örökélete legyen (Ján. 3:16).

Ez a bűnös szabadításában megmutatkozó, nagy isteni szeretet a 
kegyelem. Ez az, ami minket igazán elkötelez Istennek. Ez az elkötele
zettség rányomja bélyegét egész személyiségünkre. Személyiségünk pedig 
rányomja bélyegét egész szolgálatunkra. Mi nem árulhatunk olyan por
tékát, melyből csak megélhetési hasznunk van, vagy éppen nyereségünk. 
De ez tesz igazán elkötelezettekké a testvérekkel szemben is, személy- 
válogatás nélkül. Éppen abban kell meglátszania személyiségünk bélye
gének, hogy elkötelezettjei vagyunk a testvéreknek és a világnak és pe
dig minden érdem és ellenszolgáltatás nélkül. Úgy kell ezt értenünk, 
hogy a szereteten és a szolgálaton kívül semmi személyes érdekünk nem 
fűződik szolgálatunkhoz. Fel kellene számolni az egyházban minden sze
mélyes jellegű megfizetését a papnak. A gyülekezet tagjai, legyenek a 
szolgálatról gondoskodó gyülekezeti közösség adósai a gyülekezet fenn
tartásában.

Ez az „Én vagyok, az Űr, a te Istened” a parancsolat elején olyan, 
mint a tőr, mely ha megfogott, nem lehet többé szabadulni tőle. Ebből 
következik szinte magától értődőén az első parancsolat: Ne legyen más 
Istened!
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A „más isten” fogalmát igen egyszerűen szeretném megközelíteni. 
Pál mondja Fii. 3,18—19-ben azokról, akik másképp járnak: „sokszor 
mondtam, most pedig sírva is mondom. Krisztus keresztjének ellensé
gei. . .  hasuk az ő istenük és azzal dicsekszenek, ami gyalázatuk.”

Papi életünket széles perspektívában szemlélve ugyancsak beszél
hetnénk sírva hasonló istenségekről: leplezetlen paráznaságról, árokba 
döntő alkoholizmusról, a pénz szenvedélyétől való megszállottságról, 
gyűjtő szenvedély határt nem ismerő kapzsiságáról, vagy arról a gyors
hajtásról, mely nem egzisztenciális okokból vállal „mellékfoglalkozást”, 
hanem egyszerűen azért, mert semmiképp nem akar lemaradni az él
vonalból az élet igényeinek tekintetében. . .  Nem emberi gyengeségről 
van szó, hanem arról, hogy az, aki azt mondta magáról: Én vagyok a te 
Istened . . .  ne legyen más istened, félre van állítva és csak mellékes sze
repet játszik az életben és szolgálatban. Vágyak, indulatok, szenvedélyek 
szörnyű rabsága ez. A társadalomban is előfordul és sok gondot okoz 
mindez és éppen ott volna szükség az elkötelezett szolgálatra. Ám az el
kötelezett is ugyanannak az úrnak zsarnokságában szenved. Nem lehet 
mentség az, hogy „más is”, sem az, hogy a „pap is csak ember”. Csupán 
lelkiismeret altatás abban a hitben, hogy nézzék el neki is, mint más
nak. És micsoda hitelrontás! A hűségesnek is lehajtott fejjel és szégyen
kezve lehet hallgatni.

Nagy kísértés és mindnyájunkra leselkedő kivetett tőr önmagunk 
bálványozása. Személyes üdvösségünk és papi szolgálatunk veszélyes 
buktatója. Ki ne szeretne „valaki lenni?”. Nem az Űr, nem a testvér, 
hanem Én. Amikor szomjasan szimatolunk az után, hogy milyen vissz
hangja van egy-egy szolgálatunknak, nem az a vetés sorsáért aggódó, fél
tő szeretet hangja ez, hogy vajon visszhangra talált-e az isteni üzenet a 
hallgató szívben, életére és üdvösségére lesz-e, hanem a hiúság és nép
szerűség mohó vágya: milyen volt a produkció és milyen nevet, dicsére
tet, vagy dicsőséget szerzett. A dicséreten az Én hízik. A kudarcon az 
Én kesereg.

Elbizakodottságunk nem más, mint meghízott Énünk és jól táplált 
önimádatunk. Ez az elbizakodott Én „zsebre vág” mindenkit, középszerű
nek, vagy nullának tekint. Visszataszító, ha van mire „felvágni”, de még 
inkább akkor, amikor teli zsák helyett üres zacskót zörget csak.

Az érvényesülés vágya önimádat akkor is, ha teljesítmény, tehetség, 
képesség honorálása címén megköveteli. Még inkább akkor, ha „valaki 
akar lenni” anélkül, hogy érdeme, vagy arravalósága volna. Emberileg 
is visszataszító, amikor utakban, módokban nem válogat. Ezek sem meg
fontolás tárgya, sem lelkiismereti kérdés nem lesznek. Csak azért, hogy 
elmondhassa: vittem valamire az életben.

Sértődött hiúság, melynek megérdemelten sem sikerült valamire vin
ni, még kevésbé érdemtelenül, önimádat a sértődött félreállás, a martyr- 
komplexum. Ide sorolhatjuk a szerényen félrehúzódó önlekicsinylést, 
mely semmirevalónak sem tartja magát és szinte megbénít, vagy sokszor 
csúfondáros irigységét, mellyel kritizálja azokat, akiknek sikerült vala
mire vinni.

A sort folytathatnánk sokféle vonatkozásban. Míg nyugodt lelkiisme
rettel, de nem fölényes ítélkezéssel beszélünk a botrányos istenekről, ez 
utóbbiról szólva nem kevésbé érezzük magunkat találva Pál apostollal 
kifejezve, hogyan leszünk ellenségei Krisztus keresztjének és sokszor ta
lán finoman álcázva, ám néha szembeötlőbben mint mások életében, hogy 
szorul ki trónjáról az, aki egyedül és mindenekfelett az Istenünk és to
lakszik helyére az önisten.



Mielőtt zárnánk elmélkedésünket, ne feledjük, hogy az Űr, a mi 
Istenünk, nem féltékeny Isten és nincs mit féltenie se égen, se földön 
senkitől és semmitől. Ám minket és teremtett világát félti, mert szereti 
mert annyit tett érte. És amikor rólunk van szó, különösen is fontos’ 
hisz nemcsak követei, tanúi, képviselete vagyunk az egyházban és a vi
lágban, hanem munkatársai, akikkel együttmunkálkodik a képmására 
teremtett ember és teremtett világa megtartásán.

Kovács Géza



Tanulmányok

GENERÁCIÓK KÖLCSÖNÖS FELELŐSSÉGE EGYMÁSÉRT
Kimeríthetetlen a téma és mindig időszerű. Hiszen jelen életünk 

boldogsága s a jövendő a generációk viszonyán és kapcsolatán múlik. 
Ebben a kapcsolatban és összefüggésben tűnik ki legélesebben, hogy 

♦ életünk nem lehet öncélú, mert az önzés és mások iránti közömbösség és 
felelőtlenség ezen a területen érleli leggyorsabban keserű gyümölcseit. 
Ugyanakkor gyermekeink nevelésének komolyan vétele, s idős, megfá
radt embertársainkról való gondoskodásunk a csírázó boldoguló és bol
dogító élet reménységével és örömeivel ajándékozhat meg.

A legsajátosabb magánügyről és egyben a legáltalánosabb közügy- 
' ről van itt szó, melynek érdekében tudósok: szociológusok, pszichológu
sok, társadalomtudománnyal, szociálpolitikával foglalkozók stb. fáradoz
nak, s akiknek eredményeit felhasználva, figyelembe véve szeretnénk 
diakóniai teológiai munkánkkal és szolgálatunkkal hozzájárulni a gene
rációk közötti kapcsolat javítására és a boldogabb, teljesebb emberi élet 

: kibontakoztatására.
A keresztyén emberek között, keresztyén családokban is időszerű 

kérdésről van szó. Közös talajon állunk minden embertársunkkal és né
pünkkel, amikor generációk problémája foglalkoztat minket. Azon kell 
fáradoznunk, hogy miközben Isten igéjére figyelve mai tudományos is
mereteink birtokában keressük a járható utat a magunk számára is, 
mindig készen legyünk szeretettben segíteni ott, ahol szükségét látjuk, 
s ahol segítségre várnak embertársaink, kortársaink.

A Hazafias Népfront legutóbbi VI. kongresszusa elemezve a fejlett 
szocialista társadalom felépítésének időszerű célkitűzéseit, a mozgalom 
feladatai között megkülönböztetett figyelmet tanúsít a családok, idős
korúak, a nők, a fiatalok gondjai iránt. „Segítenünk kell az emberi alap
közösségekben, a családokban a szocialista vonások megerősödését. Cé
lunk, hogy az állampolgárok a társadalom egésze számára döntő fontos- 

; ságú családi közösségekben harmonikusan, demokratikusan éljenek. Erő
sítsük mindenkiben a családhoz való ragaszkodást, a szülők felelősség- 
érzetét gyermekeikért, s a gyermekek szeretetét, tiszteletét szüleik iránt 
stb.” (Népfront 10. szám 1976. oki)

Korunk tudományos ismereteinek birtokában és keresztyén hitünk
ből fakadóan is egyre tudatosabban kell járnunk a gyermeknevelésben 
és egymással és öregjeinkkel való törődésben.

A szülők felelőssége gyermekeikért

Isten parancsa alapozza meg számunkra a gyermekeink iránti felelős
séget. A szülői hivatás boldog vállalása a szülői hivatás betöltésének 
feltétele! Bármennyire csodálatos a tudomány és technika fejlődése an
nak minden eredményével együtt, életünk boldogságának maradandó 
alapja és forrása a családi élet és a gyermekáldás. Ezzel együtt emberi 
feladataink közül a legnagyszerűbb és életünk kibontakoztatásának leg-

325



főbb eszköze gyermekeink nevelése. Akkor is így van, ha a legnehezebb 
feladatról is van szó, melyhez Isten segítségére és kegyelmére van szük
ségünk. Ezeket a nehézségeket jelzi a IV. parancsolat, melyben Isten 
kölcsönösen felelőssé tesz minket egymás iránt. Ezen nem változtat az 
sem, hogy a parancs régi korból származik. Arról azonban, hogy ez a 
kölcsönösség (Ef. 6:1—4, Kol. 3:20—21.) (melyben minden esetben és 
mindkét oldalról a „szeresd felebarátodat, mint magadat!” érvényessége 
megmarad) — milyen módon és formában valósul meg, az a fejlődés és 
kor függvénye mindig. A Szentírás nem szentesít és nem is szentesíthet 
történelmi formákat, ellenben a változó történelmi keretben alapot ad, 
melynek konzekvenciáit nekünk kell levonni adott körülmények között 
ezen az életterületen. (Ld. Nagy Gy.: Egyház a világban 45. old.)

Ugyanakkor tisztában kell lennünk azzal is, hogy figyelembe véve 
a társadalmi igényt is, gyermekeink nevelése terén tudjuk a legjobban 
kivenni a részünket társadalmunk életének jó irányú segítésében, amikor 
egészséges, harmonikus a kölcsönösségben élő és kölcsönösségre törekvő 
gyermekeket nevelünk, akik a társadalmi életbe magukkal viszik azt a 
légkört, ami a családban uralkodott. Ez egyben szülői felelősségünket is 
növeli, hiszen nemcsak magunkról, gyermekeinkről, de a társadalomról is 
szó van, annak boldogulására is kihatással van, hogy szülői felelősségün
ket ebben a tekintetben a legmélységesebben átérezzük és e felelőssé
günkből fakadóan fáradozzunk gyermekeink nevelésén, és boldogulásuk 
elősegítésén.

Harmónia

A szülők, férj és feleség egymással való kapcsolata és az a légkör, 
ami a családban uralkodik, mély hatással van a gyermekekre. Alapve
tően fontos: a szülők kiegyensúlyozott, jó kapcsolata egymással. Szépen 
fejezi ezt ki egy szülő gyűjteményben megjelent levele (Fekete Gy. Él
jünk magunknak? 181. old.), melyben leszögezi: a legfontosabb azt a belső 
összhangot megtalálni, mely mint aranypára van jelen a gyermek kör
nyezetében, elsősorban a felnőttek, a család, a szülők összhangjában. 
Ennek a kapcsolatnak a légkörében alakulhat ki az a mélységes szülő— 
gyermek-bizalom légkör, mely az első évektől a felnőtt korig a bizalmas 
gondolatcserék lehetőségét is biztosíthatja.

Sokkal nagyobb hangsúlyt kellene tenni a családokban erre és sok
kal tudatosabban kellene törekedni is arra, hogy nevelői fáradozásunk 
ebben megalapozott legyen. A szellemi színvonal emelkedésével együtt 
társadalmunkban egyre nagyobb jelentőségük van azoknak a tudományos 
kiadványoknak, melyek a házassági közösségek kapcsolatlényegét hang
súlyozzák és e kapcsolatok jó kialakulásában és helyreigazodásában ko
moly segítséget is nyújthatnak. (Dr. Buda Béla: A szexualitás modern 
elmélete, Buda B.—Szilágyi V.: Párválasztás, a partnerkapcsolatok pszi
chológiája.)

„Amilyen a házastársak viszonya, olyanok a viszonyok a nagy közös
ségen belül, ahogyan nevelik a gyermeket, olyan lesz a közösség jövője.” 
(Bovet: Felette nagy titok 8. old.) Egybehangzik ez azzal, amit a Népfront 
c. lapban Juhász Róbert cikkében olvasunk: „meggyőződéssel valljuk, 
hogy egy társadalom jövője attól függ, milyen a fiatalsága, a felnövekvő 
nemzedék.” (XII. sz. 1976. dec. 1. old.) Gyermekeink életére vitathatatla
nul a legnagyobb kihatással a szülők kapcsolatának minősége van. Gyer
meket nevelő szülő felelőssége itt kezdődik. Mivel a házasság „totális” 
életközösség, melyben emberi életünk teljes gazdagságával kibontakoz



hat, a magunk és — ettől elválaszthatatlanul gyermekeink érdekében is 
— mindent meg kell ragadnunk, erőt és időt nem sajnálva, hogy minél 
harmonikusabb legyen a házastársak viszonya és ez legyen a háttere, élet
tere a fejlődő, nevelődő gyermekeknek.

A harmonikus kapcsolat érdekében sok múltból ránk maradt néze
tet kell levetkőznie keresztyén szülőknek is, hogy egyre tudatosabban ke
ressék a harmonikus kapcsolatot házasságban, családban. Örömünkre 
szolgál, hogy ebben a keresésben sok segítséget jelentenek a már fent 
említett, tudományosan megalapozott kiadványok, melyeknek nem rej
tett célja a házastársak harmonikus kapcsolatának segítése. Akkor is 
így van, ha hitünk mértéke szerint bizonyos pontokon eltérő a vélemé
nyünk.

A harmonikus kapcsolatok keresése nyitottságot feltételez egymás 
iránt. Ez a nyitottság vonzó és természetes lesz a gyermekek számára is, 
amikor gondjaikkal, kérdéseikkel nyíltan és bizalommal fordulnak szü
leik felé.

Társadalmi szempontból sem közömbös az, hogy a gyermekek szü
leiktől fiatalkorban ezt a nyíltságot, nyitottságot, a mások iránti figyelem, 
érdeklődés, felelősség és segítség készségét megtanulják, átvegyék.

Az élet rendjének ebbe az összefüggésébe segít minket a felebaráti 
szeretet törvénye, melynek következetes érvényesülése életünkben a csa
ládi, házastársi kapcsolatban kezdődik.

A harmonikus házastársi viszony kialakulásának egyik feltétele az, 
hogy a házastársak egymás mellett, önállóan, véleményeik összeegyezte
tésével alakítsák ki állásfoglalásukat, magatartásukat. A készség mások 
véleményének figyelembevételére, értékelésére, az önálló véleményalko
tás tiszteletére, beláthatatlan hatással van gyermekeink életére. A sze
retet parancsa elkötelez egymás személyének és véleményalkotásának a 
tiszteletben tartására akkor is, ha ez a vélemény nem egyezik, vagy ellen
kezik a miénkkel. Csak ez a hozzáállás segít abban, hogy kapcsolatunk
ból elháruljanak az elválasztó akadályok, és hogy nevelni tudjuk azt, 
aki még nem jutott el a helyes véleményalkotás magaslatára. Amennyire 
természetes ez a felnőttek viszonylatában, annyira nem érvényesül, vagy 
hiányzik gyermekeink nevelésében. Pedig gyermekeink felé egyik nél
külözhetetlen feltétele ez a pozitív irányban ható kapcsolatunknak.

Egymásra szorultság, osztozás terhekben, gondokban

Magától értetődő, hogy elsősorban a gyermek szorul rá szülei segí
tésére, szeretetére, gondoskodására. Sohasem nézhetünk azonban úgy 
gyermekeinkre, mint akik ki vannak szolgáltatva nekünk. A felebaráti 
szeretet feléjük'is kötelező érvényén túl látnunk kell, hogy minden egyes 
gyermek ajándék és „ránk bízott drága kincs is”. Az örökléstudomány 
bizonyítja az összetettség, örökletesség komplikált és kiszámítthatatlan 
voltát. Ha áll a házastársak viszonyára az, hogy tulajdonképpen mind
egyikünk személyében egy csodálatos kincsesbánya, melynek feltárására, 
gazdagságának felismerésére egy egész élet is kevés, ugyanez áll a 
gyermekeinkre is. Nem zárhatjuk őket első tapasztalataink sémájába, 
hanem a kibontakoztatás gyönyörű feladatát kell sok szeretettel ellát
nunk.

Jézus szavai figyelmeztetnek bennünket a gyermek, gyermekeink 
személyének kicsinységében, való megbecsülésére is: „ha olyanok nem 
lesztek, mint a gyermek . . . ” (Mt 18,3) „Ha valaki megbotránkoztat egyet



e kicsinyek közül, jobb annak ha malomkövet kötnek annak nyakára és 
a tengerbe vetik . . (Mt 18,6)

Gyermekeik nevelésében a kölcsönösség ilyen értelemben is számba 
jön. Bennük még a szülőknek is a jövendő munkásait, tudósait, hőseit 
kell felismerni és megbecsülni. Mi magunk is tanulhatunk tőlük 
is meg az ő segítségükkel is, amikor nevelésükkel foglalkozunk. Valójá
ban a szülők iránti gyermeki tisztelet záloga az, hogy a gyermekben is 
tiszteletben tartsuk az embert. A IV. parancsolat kölcsönösségben való 
értelmezése nem függ attól, hogy a korábbi nemzedékekétől eltérő és 
körülményeiben megváltozott korban élünk. A tradicionális, egyoldalú 
értelmezés a fentiek értelmében feloldódik és kiderül, hogy Isten nem
csak a gyermekeket, hanem a szülőket is kötelezi a parancsolattal.

Generációk ellentétének nem kis oka rejlik abban, hogy mi, szülők 
és felnőttek csak tanítani, adni akarunk, s közben nem vesszük észre  
gyermekeink, fiataljaink tehetségét, jó elképzeléseit. „Segítsük felkészü--  
lésüket az életre, s azt, hogy elképzeléseiket életük során sikerrel meg
valósíthassák.” (Népfront: VI. kongr. állásfoglalása 10. szám 1976. okt. 
14. old.)

Gyakori hiba, hogy tapasztalatainkra és ismereteinkre hivatkozva 
szinte elő akarjuk írni nekik, hogyan éljenek, megfosztva őket az önálló 
tapasztalatszerzés és felelősségteljes életvitel lehetőségétől. Természete
sen kockáztatva esetleges hibázásaikat és a buktatókat is. Nem ezen dől 
el a szülői tisztelet kérdése. Az ilyen ellentét elvágja annak lehetőségét, 
hogy a fiatal generáció segítségért fordulhasson felénk, és mi segíthessünk, 
amikor nekik szükségük van ránk.

A másokért való felelősségvállalás felemelő érzését elsősorban szü
leik erőfeszítéséből ismerik meg a gyerekek. (Népfront 12. sz. 1976. dec.
2. old.) S ez különösen jelentős, ha látják a szülők munkáját és közös 
teherhordozását. Az életünket megalapozó munka elsajátítása is a csalá
di közösségben a szülők példája nyomán kezdődik. Csak a szülők helyes 
magatartása segíti a gyermeket a munka megbecsülésére. Ez az előfelté
tele annak, hogy mások munkáját megbecsülve osztozzon is a munkában 
és részt vegyen a közösség terheinek hordozásában. A közösségi szellem 
alapjainak lerakása a családi otthon és a szülői nevelés feladata. Termé
szetesen a szülők gondolkodása és közösségben való aktív részvétele, a 
rászorulók és nehézségek között élő emberek iránti együttérzése, szoli
daritása, segítsége társadalmi szempontból is jelentős és a közösségi ma
gatartás legerősebb motiválója a gyermek számára. A gyermek társa
dalomhoz való viszonyulásában a magatartás mintája a szülő. Egyben 
a szülők a társadalomhoz való viszonyulás eszközei is, akiken keresztül 
értelmezi a gyermek a többieket, a társadalmat is. Az antiszociális ma
gatartás gyökerei szinte minden esetben a szülői házhoz, gyermekkorhoz 
nyúlnak vissza, gyermekkori sérüléseket, családi tragédiákat sejtetnek. 
(Mérei: Gyermeklélektan 19—31. old.)

Elhibázott szülői gondolkozás az olyan, mely gondtalan életre akar 
nevelni. Rendkívül fontos az, hogy kicsinyeink korán ismerjék fel: se
gítőtársak egymás mellett, s erre a segítőtársi életre készüljenek ők is. 
Hasznos tagjai legyenek a családnak, akik a közös cél érdekében készek 
segíteni. Közösségellenes és romboló, ha olyan példa lebeg előttük, hogy 
mindenkinek a saját hasznára kell élnie.

Természetes módon alakul ki az egymásrautaltság és osztozás ter
hekben, gondokban, ahol testvérek élnek egy családban. Testvérek nél
kül a leggondosabb szülői helytállás sem pótolhatja azt a nevelési több
letet, amit a testvérek közössége adhat. „A testvérközösség tulajdonkép



pen az emberi kapcsolatok iskolája. A vagyak, varasok, teltekenysegek, 
vonzódások, rivalizálások, ellentétek, kiegyenlítődések lelki anyagcseréje 
zajlik le bennük, szoros érzelmi közösségben fejlesztve a kis embert, mint 
jó talajban, bő vízzel, nagy napban a magot.” (Fekete Gy. idézett mun
kája 183. old.) Az életrevalóság, a sokoldalú kibontakozás lehetőségei a 
testvérközösségben adottak elsősorban. Nem is számítva azt, hogy éltető 
igénye is gyermekeinknek a gyermekközösség. Demokratikus, egymásra 
tekintettel levő gondolkodás kialakulásának melegágyai ezek a közöSiSé- 
gek a közben jelentkező ellentétek, konfliktusok ellenére is. Hiszen ta
nulásról, tapasztalatok szerzéséről van szó, mely tanulságként adódik az 
ellentétekből és összeütközésekből is.

Szülők felelőssége itt is világos, ha hivatásukat komolyan veszik és 
gyermekeiket szeretik: ha rajtuk múlik, ne fosszák meg őket a testvér- 
közösségtől. Ne egyszerűen és kizárólag anyagi kérdés legyen a gyerme
kek száma, hanem mérjük fel azt, nem vagyunk-e képesek megadni 
gyermekeinknek a testvérközösségben azt, ami feltétlenül szükséges ah
hoz, hogy teljesebb értékű emberekké válhassanak, akik közösségben 
élnek és gondolkodnak, amikor aktív tagjai lesznek a társadalomnak. 
A testvérközösségben tulajdonképpen a társak között a társas együttélés 
szabályait is elsajátítja a gyermek. Itt tanulja meg szülői segítséggel, 
hogy nem lehet egymás kárára, egymás félretaszításával, háttérbe szorí
tásával érvényesülni, ha a szülői szeretet egyformán körülveszi őket. 
A szülők számára is fontos ez, hiszen így valósul meg. a harmonikus test
vérközösség, melyben egyképpen boldog szülő és gyermek.

Az otthon és haza megbecsülése

Gyermekeink személyiségének kialakulásához nélkülözhetetlen a jó 
értelemben vett patriotizmus: az, otthon, a haza szeretete. Ebben a tekin
tetben ma úgy érezzük: egy helyben topogás van sok szülő gondolkodá
sában. A visszakísértő nacionalista önérzet és önteltség antihumánus 
megnyilatkozásainak elítélése nem akadályozza azt, hogy gyermekeinket 
az otthon, a falunk, városunk és hazánk megbecsülésére és szeretetére 
neveljük. Szülőkre háruló feladat ez is: megismertetni a közvetlen kör
nyezetet, annak szépségeit, értékeit észrevenni. Ezekre gyermekeink fi
gyelmét felhívni, nem csupán az iskolai tanterv része. A szülők segítsége 
ebben is pótolhatatlan, nélkülözhetetlen. Mai rohanó korunkban az élet 
elsivárosodásához és az elidegenedéshez nem kis mértékben járul hozzá 
az, hogy gyermekeink nem ismerik környezetüket, környezetükkel való 
szerves összetartozásukat, a belőle fakadó lehetőségeket. Gyermekeink 
ismereteiket legnagyobbrészt közvetlen környezetükből: növény, állat és 
embervilágból nyerik. De szegények maradnak, ha nem fedezik fel azokat 
a kincseket, amelyeket közvetlen környezetük tár eléjük. A terv és szán
dék nélküli rohanás, a mindig valami különleges hajszolása közben a 
lényeg észrevétlen marad. Gyermekeink fejlődéséhez és kibontakozásá
hoz feltétlenül hozzátartozik környezetünk jó ismerete, értékeinek meg
becsülése. így hasonlóan a legközvetlenebb környezeten túl a vidék, a 
hazai föld és népünk értékeinek, kincseink, múltjának és jelenének isme
rete és megbecsülése. Keresztyén hitünkből folyó elkötelezésünk is köz
vetlen környezetünk, otthonunk, népünk és hazánk felé fordít elsősor
ban. Csak ezen keresztül leszünk készek és alkalmasak más népek, más 
országok és földrészek helyes megismerésére, értékeinek és népeinek 
megbecsülésére.
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Természetes, hogy a szülők nem képesek minden segítséget megadni 
ahhoz, hogy gyermekük tartalmas és másokat és a társadalmat is gazda
gító, érett emberré legyen. Iskoláink folytatják és kiegészítik a szülői 
nevelés munkáját. E feladat nehézségei miatt kell, hogy a szülők is fi
gyelemmel kísérjék és segítsék az iskolák munkáját, hogy a sikeres össze
dolgozás folyamán gyermekeink tanulása ismeretben és. emberségben 
eredményes legyen. „Az ma már köztudott, hogy az iskolai munka szem
pontjából mennyire nem közömbös az otthoni kulturális légkör, ösztönző, 
vagy lehangoló, érdeklődést keltő, vagy érdeklődést lelohasztó.” (Nép
front 12. sz. 1976. dec. Kisfaludi S .: Iskola és közművelődés c. cikke 14. 
old.)

Közvetlen környezetünk és ismereteink tág köre segít abban, hogy 
emberi környezetünkben felismerjük tehetségünket, képességeinket, me
lyeket az emberi közösségben, társadalomban, hivatásunk területén gyü
mölcsözően végezhetünk. Szülők nem lehetnek elfogultak a maguk hiva
tása és munkája iránt, hanem azzal a tudattal legyenek eltelve, hogy 
munkájuk a nagy egészben nyeri el végső értelmét. Így a gyermek nem 
a saját érdekétől motiváltán keresi hivatásának útját, hanem abban az 
igyekezetben él, hogy megtalálja helyét a nagy egészben. Itt is magával 
viszi otthonának levegőjét, ha szüleit hivatásukban örömmel és odaadóan 
látja fáradozni. Felelősek vagyunk azért, hogy gyermekeinkben felébred
jen a készség minden közös fáradozásban való részvételre, és legyen 
szemük meglátni a közösség érdekében végzett munkáink eredményeit 
és örömét.

Csak helyeselni tudjuk az olyan véleményt, és a magunk részéről is 
segíteni azt a gondolkodást, mely kívánatosnak tartja gyermekeink olyan 
életre nevelését, hogy „miközben elvezetjük őket a társadalomba való te
vékeny belépésre, a pálya- és hivatásválasztás küszöbéig, közben olyan 
személyiségekké formálódjanak, akik tudnak gondolkodni, tanulni, irá
nyítani.” (Népfront 11. sz. 1976. nov. 7. old.)

A családi életre nevelés nem egyszerűen iskolai feladat. A szülők 
nem hagyhatják rá másokra, hogy gyermekeiket az életre, az élet leg
nagyobb feladatára felkészítsék. Az otthoni élet nyíltságához és őszinte
ségéhez annak is hozzá kell tartoznia, hogy gyermekeink eljövendő, csa
ládi- és házaséletéhez koruknak megfelelően hazulról is kapjanak indíté
kokat. Le kell vetkőznünk a prűdséget és álszemérmet, amikor egy-egy- 
alkalommal „véletlenül” vagy tervszerűen is előkerül a nemek egymás
hoz való viszonya, a párválasztás, a szexuális közösség kérdése. Itt is áll 
az, hogy a szülők hivatásához hozzátartozik az a feladat is, hogy maguk 
is helyesen tájékozottak legyenek a kor színvonalán, és így jó lelkiisme
rettel tudjanak segítséget adni gyermekeiknek. Keresztyén szülők abban 
a meggyőződésben végezhetik szolgálatukat gyermekeik felé, hogy tud
ják: Isten szerető, irgalmas segítsége az életünk minden területére kihat 
és a legkényesebb és sokszor legzűrzavarosabb életterületünkön is szá
míthatunk szeretetére, bocsánatára és megújító erejére, hogy boldogul
junk és boldogíthassunk. Gyermekeink boldogságának és rajtuk keresz
tül a kortársak boldogságának ügyét szolgáljuk, ha a magunk helyén vál
laljuk szülői hivatásunk e téren adódó feladatait. Hitünkből fakadóan 
nagyobb a felelősségünk gyermekeink iránt és a nyitottság és segítő sze
retet jegyében nagyobb a lehetőségünk is, hogy segítsünk gyermekeink
nek. Természetesen örömmel vesszük mások felelős segítségét, az isko
láét is és azt is, amit kutatók és tudósok munkájukkal ezen a téren tesz
nek. A helyes és igaz ismeret nem gátolja, de segíti hitünkből fakadó 
szolgálatunkat.



Abban a tudatban hagyom abba, hogy távolról sem merítettem ki 
szülői felelősségünk felvázolását. Nem is volt ez a célom. De talán sike
rült e sorokon keresztül is felébreszteni és ébren tartani szülői hivatá
sunk szép, és következményeiben jelentős, gyakorlatában nélkülözhetet
len felelősségünket. Ügy érzem és tapasztalom, hogy az evangéliumból 
fakadóan nagyobb reménységgel tekinthetünk gyermekeinkre és fiatal
jainkra és odaadóbban szolgálhatjuk rajtuk keresztül is társadalmunk 
boldogságát és boldogulását.

Asbóth László

A százarcú öngyilkosság

Veszélyzónák

„Az öngyilkosok között az öregek és a férfiak vannak a legnagyobb 
számban, míg az öngyilkossági kísérletekben a legtöbb a fiatal és a nő” 
— írja Buda. (Vil 1977, 624) Ringei a fokozott szuicid-veszélyes csoportok 
élére az öregeket teszi, „különösen, ha elmagányosodtak”, második hely
re pedig a gyógyíthatatlan krónikus betegeket (FLB 1016k) — a kettő 
pedig nemegyszer egybeesik. A fölöslegesség érzése mindig is destruktív, 
ellene küzdeni azonban öregkorban a legnehezebb. Ugyanez kapcsolat
szegénységgel, izolálódással súlyosbítva igen nehezen elviselhető.

Amivé 40—50 éves korunkra tesszük magunkat, azt szorozza be az 
öregség, hiszen lelki ráncaink is elmélyülnek, ám lehet pozitív értelem
ben is mélyülni. Tehát: az öregek lelkigondozását legkésőbb negyvenes 
éveikben kell kezdeni — nóta bene: a sajátunkat is. Merevségek, egy
oldalúságok,, beszűkülések, korábbi magatartási sémák tovább erőltetése, 
az öregségnek, mint lelki-szellemi érlelődési lehetőségnek lebecsülése ve
zetnek a „canities morosa”-hoz (Horatius), különösen ha a „perspektíva” 
annyi, hogy „post molestam senectutem nos habebit humus”. Ha nem tu
dunk valami értelmeset kezdeni az öregséggel, majd az kezd velünk, csak 
valami mást. Természetesen kulcsfontosságú az öregek környezete is, 
mely megtarthatja őket a „szociális mező” vérkeringésében. Érdemes len
ne írni egy kisebb könyvet ilyen címmel: Mire jó az öregség? Mert a leg
többen csak azt tudják, mire rossz. Meg arról is: mit kezdhetünk a szen
vedéssel? Hiszen korunk egyik tipikus nyomorúsága a szenvedésképte
lenség: igen sokan nem bírják beépíteni, feldolgozni a szenvedést s álta
lában a negatívumokat. Halálnak, szenvedésnek, frusztrációknak eleve 
háttal állnak s így maximálisan védtelenek. Valaki azt mondta: „Én 
úgyis csak addig akarok élni, amíg fut a csikó.” Főbe is lőtte magát 42 
évesen. Ehhez a problémakörhöz igen értékesen szólt hozzá az öt éve, 46 
éves korában elhunyt lelkésznő, Hannelore Frank Zuversicht című áhí- 
tatoskönyvében, főként pedig abban a füzetében, melyet — saját korai 
halálát még nem sejtve — arról írt igen természetes, megkapó módon és 
mély hittel: hogyan élhetünk „a halál színe előtt”, mégis örömmel, tar
talmasán, bátran, reménységgel. (HF) Szintén erőteljes indítást adhat a 
sorsképességhez, élet-szilárdsághoz, végső biztonsághoz J. Zink nagyon
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szépen illusztrált könyve a nagy Hová-ról. (JZ) Mindenesetre nemcsak 
öngyilkosság-megelőzési szolgálatot végeznénk, ha többet és meggyőzően 
tudnánk mondani például arról, mi a betegség értelme s mi jó lehet 
a rosszban.

„Az öngyilkosok 70%-a férfi.” (GY 111). A magányos férfi pl. gyá
moltalanabb, mint egy hasonló helyzetben levő nő, kisebb a reményké
pessége is, legalábbis általában, mert rosszabb viszonyban van a saját lei
kével. „A férfi könnyebben esik totálisan kétségbe, míg a nő még min
dig vigasztalódni és remélni képes, azért öli meg magát inkább a férfi, 
mint a nő” — írja Jung. (JT 509) A nőkben természetüknél fogva több 
az egészséges irracionális reménykedés (és a fiatalokban is), így akarva- 
akaratlan tökéletlenül bonyolítják le a „tettet”, mely ilyenkor inkább se
gélykiáltás jellegű. De azért egyetlen szuicid kísérletet sem szabad ba
gatellizálni. „Az öngyilkosságoknak több mint 60%-át már megelőzte egy 
,sikertelen’ öngyilkossági kísérlet”! (Be 194)

Korcsoportok szerint „akik családi, házassági problémáikkal nem 
tudnak megbirkózni, azok a középkorúak vannak második helyen. És a 
serdülök: a harmadikon. Serdülőkorúak halálának elsődleges oka az 
öngyilkosság.” (GY 111) Ez utóbbi korcsoportnál igen nagy szerepet ját
szik az érzelmi kapcsolatigény. Jó tekintély kell nekik, melyet becsül
hetnek, de bizalommal vitatkozhatnak is vele. A főleg érzelmi elhanya
goltság katasztrofális következményekhez vezethet: korai alkoholizálás, 
galerizés, pálmázás, kriminalitás, elérzéktelendés, az anyagiak és érzéki 
örömök fetisizálása, ehhez kapcsolódó telhetetlenséggel, tartalmatlan re
belliskedés (esetleg terrorizmus), és persze: suicidium.

A tartósan túlterheltek is fokozottan veszélyeztetettek, persze teher
bíró képességüktől is függően. Sokféle lehet azonban a túlterhelés jelle
ge, mibenléte. Van, akit a talán túl korán (esetleg kényszerűen) vállalt 
munka s főleg felelősség ül meg és csapolja le életerejét, élni akarását. 
Más abba görbéd bele, hogy neki mindig s mindenütt hallgass a neve, 
de bűnbaknak azért mindig jó (a család „proletárja”), vagy pedig ő az 
aranyos mentőangyal, a nonstop jóság-kombájn, akinek segítségével bár
mikor lehet élni és visszaélni, mert ő olyan és ő „bírja” — amíg össze 
nem roppan, s akkor mindenki csodálkozik. Alig várják, hogy úgy-ahogy 
talpraálljon s megint „rászállhassanak”. Van, akit a komisz bánásmód 
koptat meg annyira, hogy elmegy az élettől a kedve. Bármilyen diszkri
mináció, eleve hátrányos helyzet hasonló hatású lehet: üldözött, mene
kült, „gyüttment”, lenézett, leminősített ember, megcímkézett, boszorkány- 
nyá kikiáltott, az összes „megalázottak és megszomorítottak”, lecsúszot- 
tak, kijátszottak, elkönyvelt balekok, a mindenkori megtiporhatok stb. 
(Jochen Klepperék családi öngyilkossága megdöbbentő példa.) A feltűnő 
leromlás igen gyakran következik be 35—45 év között. Van, aki abba 
roppan bele, hogy imádott szerepét, pl. az első osztályú lelki emberét, 
nem bírja tovább alakítani. (Tessék elolvasni Maugham Eső c. elbeszé
lését.)

„Ragályos”

Goethe Wertherének megjelenése után szinte divattá vált a szerelmi 
öngyilkosság. Vagy: egy-egy újszerű öngyilkossági mód szinte iskolát 
alapít, pl. a benzines önégetés. Korábban: ha úriember nem tudta kifizet
ni kártyaadósságát, főbe illett lőnie magát, felfedezett sikkasztás esetén 
ugyancsak. A páros öngyilkosság meg egyenesen szuper-romantikus, Ro- 
meóéktól a lillafüredi Molnár-szikláig.



A viszonylag közeli környezetben, valamint a családi múltban elő
fordult öngyilkosságok is „ihletően” hathatnak; utóbbinál bizonyos örök
letes hajlammal is lehet számolni (de nem végzettel). A hajlam pedig nem 
magára a suicidiumra vonatkozik, hanem inkább olyan beállítódást, sze
mélyiségstruktúrát, élményérzékelési módot, létszemléletet jelent, amely
nek a (pl. depresszív, vagy szkizoid) talaján aránylag, könnyen megterem 
a suicidium sötét virága. Ettől azonban elválaszthatatlan magának a kör
nyezetnek az atmoszférája, hangulata, mely a kisgyermeknek mintegy a 
bőre alá hatol, láthatatlan kontaktlencsét varázsol a szeme elé, s az aztán 
persze hogy úgy lát, ahogyan azt a környezet (mindenekelőtt a család) 
szelleme sugallja. A szülőknek egy-egy elejtett megjegyzése („rohadt 
élet”, „jobb lenne megdögleni”, „én kinyírom azt a férget, aztán meg ma
gamat”, „jól is tette, minek élt volna” stb.) a vele járó arckifejezéssel, 
gesztusokkal, hangszínnel, vagyis a teljes „metakommunikációval” és a 
családi össztörténés alaphangjával amolyan pszichikus injekciókat ad egy 
ilyen gyermekkori „kúra” hosszú időre, esetleg élethossziglan befolyá
solja, talán dominánsan meghatározza a légkör beszívójának életérzését, 
emócióinak tónusát, és azt tartja reálisnak, abban él és mozog, az az ő 
világa. A későbbi történések sem becsülhetők le, de a korai évek súlya 
sokszoros, az első bevésődések kitörölhetetlenek.

Egy érettségiző lány számára, mint mondta, „szinte mítosszá lett” 
öngyilkos osztálytársa, aki éppúgy kitűnő tanuló és merev-bigott szülei 
által lelkileg éppúgy megnyomorított volt, mint ő, csak éppen fiúban, de 
ez inkább fokozta az Acherón sodrását. Vagy „mit érlel annak a sorsa”, 
akinek hat éves korában a szeme előtt kísérelt meg az anyja öngyilkos'- 
ságot? (A napirenden levő családi jelenetekről nem is beszélve.)

De még ez sem kikerülhetetlen végzet, mely vaskövetkezetességgel 
csak suicidiumhoz vezethetne. A probléma egyik legkiválóbb szakértője, 
Ringel figyelmeztet: „Bármily fontosak legyenek is az öngyilkosságra 
ösztönző egyes motívumok, nem szabad elfelejtenünk, hogy egyetlen mo
tívum sem kényszeríthet öngyilkosságra, bármilyen jellegű is, és hogy 
egyben a lét vagy nemlét döntése mindig a személyiségben történik 
meg.” (FLB 1020; kiemelés eredeti.)

„Kontraszt-reagálás” is lehetséges, hála Istennek. Üldöztetéses évek 
fokozódó nyomása után a tízéves fiút géppisztolyaik elé állították a nyi
lasok a Dunaparton, sok más személlyel együtt. A vérfürdőben súlyos 
fejsebet kapott, de őt valamiképp otthagyták, halottnak vélvén. Meg
maradt, s rendőrtiszt lett belőle — a gyermekvédelmi osztályon . . . Szon
di Lipót, a „sors-analízis” atyja mondta Zürichben egy pszichoterapeutá- 
nak, személyesre fordult beszélgetésben: „Magának például a családi 
viszontagságok s nagyapja és apja suicidiuma után el kellett dönteni: ön
gyilkos lesz-e, vagy lélekgyógyász.”

Krízishelyzetek

Nagy veszteségek felidézhetik a szuicid késztetést, főleg ha ennek 
kedvez a személyiségszerkezet, ide értve az individuum teljes élmény
anyagát, reagálásának jellegzetességeit is. Veszélyfokozó tényező az el- 
kényeztetettség, az alacsony tűrési szint, az én-gyengeség, az egocentrikus, 
csak sikerre beállított életprogram, a túlérzékenység, az alkalmazkodás
képtelenség s minden egysíkú életszemlélet.

A személy-vesztés szuicidális szempontból akkor a legsúlyosabb, ha 
mindent arra az egy emberrel való kapcsolatára tétt föl másvalaki, aki



gazdag érzelmi eletu s így nagy hirtelen gazdátlan lett a szeretete, s eset
leg ő sem kap mástól már szeretetet. Igen fontos ilyenkor tapintattal 
rávezetni őt: az akut gyász hetei után gondosan keressen szeretet-kapaci- 
tásának „célpontokat”, s ne féljen: lesz visszaáramlás is. Átélés szem
pontjából az is veszteségszerű szituáció, amikor pl. az egyetlen gyereket 
a házasság „elragadja” a szülőktől, akiknek szinte egész érzelmi élete 
körülötte forgott. Egyes rámenős mamák állandóan a fiacskájuk nyakán 
lógnának, vagy rajtaütésszerű látogatások sorozatával boldogítják az ifjú 
párt; az öregek számára a veszély akkor kezdődik, amikor rádöbbennek, 
hogy ez nem mehet a végtelenségig, vagy kezdettől tisztában vannak 
vele, mennyire alapjában megváltozott a helyzet, „Úgy maradt, mint a 
szedett fa.” Egyetlen csatornája volt a szeretetének, s most az is eldugult! 
Hát érdemes még élni?! Igen — de másképp.

Túl nagyra tartott, szimbólumszerű tárgy elvesztése is sodorhat sui- 
cidiumba. Egy fiatalember a motorkerékpárjának összetörése miatt akart 
megválni az élettől. Nyugaton az autóvesztést már a tipikus öngyilkossá
gi okok közé sorolják (FLB 1017) — ha oda a presztízsszimbólum, az el
dőlt bálvány szétnyomhatja imádóját.

A jó értékrend, a közösségi beágyazódás, a hosszútávú életszemlé
let, mely egyéni sorsán hittel és reménnyel képes túllátni: óriási segítség 
e tekintetben is.

Értelem- és célvesztés

Nem más mint Nietzsche mondta: „Szinte bármi hogyan-t képes 
elviselni az ember, ha megvan hozzá a miért.” De ennek valamiképp az 
ellenkezője is igaz, az érem másik oldalaként: a legrózsásabb körül
mények is válhatnak elviselhetetlenné, ha azt akarják pótolni, ami belül 
hiányzik.

V. E. Franki professzor, aki csak az USA-ban jóval több mint száz 
egyetemen tartott egy vagy több előadást, reprezentatív példaként közli 
egy amerikai fiatalember levelének két mondatát: „22 éves vagyok, egye
temi végzettséggel, luxuskocsim van, anyagilag általában független va
gyok, szexből és presztízsből több jut ki nekem, mint amennyit bírok. 
Ami kérdéses számomra, csupán annyi, hogy mindennek mi az értelme.” 
Ugyancsak Franki C. G. Jung igen nagy érdemeként említi, hogy már 
századunk kezdetén merte úgy definiálni a neurózist, „mint az értelmét 
nem találó lélek szenvedését”. (FS 11; 44) Nem akarjuk USA-számba ven
ni az egész,  vagy a fél világot, de tudjuk, mennyire megsínyli az ember, 
ha hiányzik az életének a közepe, a cél, a végső, szép értelem, az értékek 
rendezett hierarchiája.

Még teológiai szempontból „közbeeső” jó célokra is feltétlenül érde
mes embereket rávezetni, biztatni; ugyanakkor hitünk végső célja ha nem 
bizonyul hordozó erőnek az immanenciában, üresen robogó expresszhez 
hasonló. Mennyi keserűség enyhül, hány élet lélegzik fel, ha értelmet 
nyer, ékes rendbe tagolódik öröm és bánat egyaránt. S aki önmagára 
emelte kezét, fölfedezi, hogy annak a kéznek egész másutt lenne dolga.

Mit tehetünk ellene?

Epilógusszerű e kérdés és az eddigiekben már adtunk is rá egy s 
más választ. Ahogy a lopás ellen a legjobb szer úgy nevelni az embe
reket, hogy eszük ágában se legyen lopni, az öngyilkossággal is úgy ve
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hetjük fel a harcot a legeredmenyesebben, ha megtanítjuk élni az embe
reket: miért érdemes és hogyan érdemes. Ha úgy tetszik, ebben az egész 
dogmatika és etika benne van.

Maga a közvetlen lebeszélés általában hatástalan, ha ugyan vissza
felé nem sül el. Az egyik típusnak úgyis megvan a maga „sziklaszilárd” 
meggyőződése arról, hogy számára kiút már nincs, a szorongó-vergődő 
pedig újabb nyomást kap a lelkiismeretére-felelősségérzetére nehezedő 
előlegezett tetemrehívástól. Meghallgatni, s inkább kérdezni kell az ön
gyilkosjelöltet, megpróbálni megérteni (ami még nem jelent egyetértést), 
kapcsolatlehetőséget nyújtani neki s ha lehet, más kapcsolatok erősíté
sére, vagy létesítésére biztatni. „A legfontosabb ezekben az esetekben, 
hogy időt kell nyernünk. . .  A másik teendő, hogy lehetőleg a beteg teljes 
beleegyezésével, intézeti kezelést kell ajánlanunk”. PP 336)

A preszuicidális szindróma

Az öngyilkossági szándékot valamiképp előre jelző tünetcsoportról 
van szó. „Tudományos bizonyítást nyert, hogy gyakorlatilag minden ön- 
gyilkosság-fenyegette ember utal a nála fennálló veszélyre. . . részint 
direkt, részint indirekt, de mégis világosan felismerhető formában”. (FLB 
1015). Mintegy az úgy-ahogy még funkcionáló életösztön jelzései ezek, 
amolyan „hátha van még remény”-próbálkozások. Ezt jelöli a szakiro
dalomban a cry for help: segélykiáltás.

„A nem depressziós betegek egy része is először krízisállapotban, az 
ún preszuicidális szindrómával jelentkezik a legkülönfélébb időben és 
helyeken. Nagyon sokszor rendelési időn kívül jelentkezik inspekciós or
vosnál vagy vaktában keres fel vagy hív fel pszichológust, pszichiátert 
vagy általános orvost. A jelentkezésnek ez a módja azzal függ össze, hogy 
eluralkodnak a szuicidális gondolatok és csak ötletszerű a segítség meg
keresése, vagy azzal, hogy a szuicidális késztetést félelem kíséri, a halál 
kísértése pánikot okozott, esetleg a beteg csak újabb bizonyítékot akar 
kapni arra, hogy senki sem tud segíteni. . .” (PP 331). Van, aki csak „tá
volról” emlegeti az öngyilkosságot, rögtön el is utasítva (azaz eltagadva, 
elfojtva) — magam is tapasztaltam, hogy komolyan gyógyulni akaró pá
ciens az első beszélgetéskor azt mondta: „de magam megölni, arra nem 
lennék képes”, ám legközelebbre már oldottabbá vált és bevallotta, mi
lyen cifra öngyilkosságot eszelt ki magának, s hogy egy kísérlete már 
volt is.

Melyek a tünetei e szindrómának? (Jobbára PP nyomán vázoljuk.) 
Beszűkülés életszituációban, képzelt, vagy valóságos veszteségekkel, to
vábbá pszichés beszűkülés: érzékelésben, képzettársításban, emóciókban, 
elfásulás, kapcsolati és értékrendszer-deficit. Gátolt agresszió, önbiinte- 
tés. Külön döbbenet, ha az egészségéért hipochondriásan reszkető, foly
ton orvoshoz futkosó beteg egyszer csak szuicidál. E rejtélynek talán az 
a nyitja, hogy valóságos lelki sérüléseit s veszteségeit nem akarta tudo
másul venni, így azok kerülőúton testi fenyegetettséget „magyaráznak 
úe” neki. ezekkel ő azonosul, s a lelki deficit annál könnyebben elbánik 
vele, hiszen pont a másik oldalról leste rettegve a támadást. ,,In ver- 
wandelter Gestalt üb' ich grimmige Gewalt” — nyilatkozza Mephi.sto a 
Faustban.

További preszuicidális tünetek: öngyilkossági fantáziák, reményte
lenség-érzés, agresszív és bűnösségi érzések kusza szövedéke, motorikus 
gátoltsággal, vagy szinte kiáltó szomorúsággal. ..Véletlen” baleset (önsza-
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botázs!) könnyen fordul elő ilyenkor, hiszen gátolt az életösztön, „nincs 
miért élni”, akkor miért ne lépjen gépkocsi elé? Megbetegedni, vagy 
nem halálos kórba belepusztulni is könnyebb ilyen állapotban. Dr. Brun- 
ner, a mellkasi sebészet zürichi professzora mondta el, hogy „érthetet
lenül” meghalt egyik páciense a műtét után. Utána nyomozva kiderült, 
hogy a beteg, akinek már voltak suicid tentamen-jei, operáció előtt ezt 
sóhajtotta maga elé: „Remélem, most sikerülni f o g . . .” — mármint a 
meghalás.

Efféle „burkolt öngyilkosság” egyébként történhet „részletre” is, el- 
nyújtottan, pl. valamilyen káros szenvedély formájában, vagy úgy, hogy 
valaki elképesztő következetességgel nem vigyáz magára, nem megy or
voshoz, súlyos betegen is könnyelműsködik stb. Egy diplomás nőről 
mondták, hogy folyton megbetegíti magát, főleg a torkát (emocionális 
problémák igen gyakran manifesztálódnak a torokban). Egyszer kissé 
megvallathattam, s kiderült, hogy amikor az édesanyja terhes volt ővele, 
akkor ölték meg az apját a nyilasok — s ez nyilván rányomta a bélye
gét arra, is, hogy milyen légkört áraszthatott magából az anya gyermeke 
első éveiben, ami alapvető. Íme a trauma!

Nagyfokú ingadozás is jellemző: végletes viselkedés, súlyos étvágy
talanság, fogyás, alvászavar. Néha egy homályos kijelentés utal, ha ész
revesszük, a veszélyre. Juhász Gyula szuicid veszélyeztetettségét két so
rának pszichoanalíziséből meg lehetett (volna) látni: „Mint a bakter ki
csi háza mellett, / Szalutálok tűnő életeknek.” Ö a bakter, aki mellett 
az élet-vonat elrobog, de aki marad lefixáltan, bakterház-egzisztenciájá- 
nak életérzése beszűkültségre utal, s mivel a ház anya-szimbólum is, 
ennek kísérőjelensége az anyához láncoltság (lelkileg). Ö pedig a tűnő 
életeket tiszteli — nem biztató kilátás.

Minden esetre: „A preszuicidális szindrómával jelentkező beteg ok
vetlenül pszichológiai ellátást, nagyon sokszor pszichiátriai intézetben 
való elhelyezést igényel.” (PP 331) Jó, ha ilyen esetben a lelkész meg
kérdezi: mivel segíthet a betegnek adott állapotában, s a szakember bi
zonyára szívesen ad majd választ.

Valamit még azokról, akik zsarolni akarnak öngyilkossági fenyege
tőzésükkel, legalábbis a nem tudatos, mögöttes szándékuk ez. (Ha biz
tosan tudjuk, hogy kiszámított, pontosan bemért manőverről van szó, 
akkor persze egyszerűen ne törődjünk vele.) Aki öngyilkosság emlege
tésével szablyát forgat inkább mások, mint saját feje fölött, s nem tud
ni, mennyire képes tényleges suicidiumba belelovalni magát, azzal szem
ben általában kétféle hibát lehet elkövetni: beugrani neki s ezzel to
vább manipulálható eszközévé lenni, vagy épp ellenkezőleg: provokálni 
s ezzel esetleg belehajszolni fenyegetőzésének beváltásába („enyelgve 
adám a tőrt:.nosza hát!”). Lehetőleg még közvetve se áruljuk el ezzel 
kapcsolatos érzelmeinket, vagy véleményünket. Nyugodtnak maradni és 
csak jogos igényeket elégíteni ki lehetőség szerint — erre biztassuk a 
hozzátartozókat is — nem válni nagyjeleneteinek közönségévé („bátor” 
leleplezővé sem), ha pedig muszáj meghallgatni „az öngyilkos jelölt mo
nológját”, ne hagyjuk túl soká szavalni, mert annál jobban beleéli ma
gát, hanem szép nyugodtan kérdezzünk közbe: „És akkor mi oldódik meg? 
Hogyan alakul környezetének élete?” — s még arra is érdemes röviden 
rávezetni: ez az ügy az ő felelőssége, s nem azoké, akik óhajait teljesí
tik, vagy megtagadják.

Különben ez a — legkönnyebben hiszteroid — típus hajlandó a leg
kevésbé szaksegítséget igénybe venni, hacsak nincs akkora önbizalma, 
ill. kóros töltése, hogy még az orvost, vagy pszichológust is le akarja ro-



hanni tökéletesen élethű monodrámájával. (Ha itt kudarcot vall, követ
kezhet a lelkész, mint hivatalból megértő és jóságosán minden elhívó 
„aranyos ember”, aki megfelelő szövegekkel tetszés szerint manipulál
ható.)

Élni tanítani

„Jaj, nem tudunk élni, nyavalyások” — sóhajtotta József Attila. Az 
élet megbecsülésére s egészséges önbecsülésre mindenekelőtt a kisgyer
mekkori atmoszféra nevel, főleg az anya. (B!) Akit gyermekkorában nem 
értékeltek-szerettek kellő mértékben (de nem agyonkényeztetve), annak 
e tekintetben is fokozott problémái lesznek. A normális élet alap-igéi kö
zé tartozik az ilyen biztatás: „Drágának tartalak és becsesnek, mivel 
szeretlek” (Ézs 43,4). S aligha véletlen, hogy pár mondattal ez előtt ta
lálható az egyik leggyakoribb keresztelési textus (43,1b), mely igen al
kalmas egy élet iniciáléjának. Isten feltétlen szeretete az ő intravénás in
jekciója szuicidális problematikában is. Innen egyenes út vezet a felelős 
életszemlélet felé, a közösségi mentalitás jegyében — ez is pillére az ön
gyilkosságmegelőzésnek; elképzelhetetlen ösztön-nevelés és agresszió-re- 
gulálás nélkül, ami nem csupán önfegyelmet jelent, hanem azt is, hogy 
tudunk megfelelő mértékben igent mondani ösztöneinkre s nem csinálunk 
belőlük ellenséget magunknak, mert „aki angyalt akar játszani, az az 
ördögöt fogja alakítani” (Pascal). Nagy jelentőségű a fejlett érték- és 
célszemlélet is, az „adni szeretnék”-mentalitás, vagyis tulajdonképpen 
az etikus életforma, de görcsös moralizálás nélkül, vagyis úgy, hogy nem 
leszünk kegyetlenek se magunkhoz, se másokhoz (mert e kettő össze
függ).

Az öröm- és pihenésképesség kulcsfontosságú. Van ui. egy mond
hatni öngyötrésre beállított kegyességi típus, amely úgy tesz, mintha len
ne egy tizenegyedik parancsolat: „Ne örülj!” Persze az örömképtelenség
nek egészen más formái is elképzelhetőek, akár a pihenésképtelenség
nek: akár törvényeskedő, akár „hiperkollektív” — esetleg egyszerűen 
szerzési — alapon annyira beállhat az ember „hajtásra”, hogy 10—20 év 
múlltán már nem tud belőle kiszállni. Ismerek egy házaspárt, akik szük
ség nélkül úgy agyondolgozzák magukat (miközben elhanyagolják gyer
mekeiket), hogy alig olajozott munkagépekre hasonlítanak. Elmondták, 
ők maguk, hogy egyszer kérés nélkül jutalomüdülést kaptak a Duna-ka- 
nyarban, két hét, teljesen ingyen, de a második nap összecsomagoltak 
és hazautaztak, mert nem tudtak mit kezdeni magukkal, illetve a pi
henéssel, úszással, kirándulással, az egésszel. Na ja, hiszen csak a szer
zésnek van „értelme”. A bivalyerős férfi még bírja, az asszonyt minden 
áldott nap két doboz cigaretta szívja, kész idegroncs, de a hatás a gye
rekeken a legsiralmasabb. Kell ugyan a munkaképesség — de mennyi
re! — és a munkaöröm is. De a munkát, ha fetisizáljuk, ellenségünkké 
tesszük. Mert olyan öröm is kell, amely nem függ össze közvetlenül a 
munkával, pihenés úgyszintén. És ha ezt a két „luxust” megengedjük ma
gunknak, az fog használni általános életképességünknek, a belőlünk 
akarva-akaratlan sugárzó légkörnek, sőt — a munkánknak is.

Az érzelem- és kapcsolatgazdagság hallatlan erő szuicidális kísér
tések ellen is. Személy- és ügyszeretetre egyaránt gondolunk, általános 
kötődésképességre, gazdagságon pedig nemcsak intenzitást értünk, ha
nem sokrétűséget is, ami egészséges ellentéte minden beszűkültségnek. 
Ennek alapjait is a kisgyermekkor veti meg elsősorban, de a további, 
tudatos differenciálódás is fontos. Ennek ellentéte a világ eltárgyiasodá-



sa, elszemélytelenedése, quasi halála. S egy személytelen, dezantropo- 
morf világban mit keres az ember? Aláásta önmagát. De hát lehet ezt 
másképp is!

Szinte külön dolgozatot lehetne írni arról, mekkora érték pl. a jó 
tűrőképesség — mondhatnám állóképesség — mely nem hagyja el ma
gát egy-egy kudarc után; a remény-orientáció, mely éppen nem azt lesi, 
min lehet sápítozni-kétségbeesni; az önmagunk iránti őszinteség, mely- 
lyel lemondunk a túl szép önarcképről, s ez a morális bátorság kezdete; 
a tág szemlélet, mely nem egyetlen lyukon át les ki a világra, ha ugyan 
kiles. Akik útjára pedig az örökkévalóság omega-pontjából esik fény, 
azok lehetnek a leghálásabbak és legelkötelezettebbek.

Öngyilkosság-megelőző szolgálat

Dr. Buda Béla írja a Világosság-bari (1978, 62): „Az öngyilkosság
megelőzési tevékenység igen fárasztó, áldozatos munka. Gyakorlatilag 
megfizetni nem lehet. Valami sajátos motiváció kell, hogy valaki ezt vé
gezze. Vallásos emberekben ilyen motiváció gyakran és nagymértékben 
van jelen, éppen ezért a világ számos pontján a közvetítő és az emberi 
segítő szerepet rájuk szokták bízni. A tapasztalatok szerint kitűnően el
látják feladatukat. . . .  alapszabály, hogy az egzisztenciális krízishelyzet
tel visszaélni nem lehet, a segítséget nyújtó térítő tevékenységet nem 
végezhet. .. Ezt a szabályt egyébként a munka általános ellenőrzése és 
dokumentációja révén könnyedén be lehet tartani, és a gyakorlatban 
ezzel nincs probléma . . .  más laikus szervezetekkel is végeznek öngyil
kosság-megelőző munkát. . . ” A folyóirat szerkesztősége bizonyos kriti
kai, illetve kiegészítő észrevételek után amellett tör lándzsát, hogy „a 
laikus segélyszolgálatnak szélesebb alapon kellene szerveződnie, szá
mítva nem hívők és hívők részvételére.” (Vil 1978, 63; v. ö. Vig 1977, 693 
Vil 1977, 618 kk. 784) Egészen személyes alapon ehhez azt hadd fűzzem 
hozzá: akár pszichoterápiás, akár speciálisan antiszuicidális munkában 
szívesen működnék együtt annak a pszichoterapeuta-csoportnak bárme
lyik emberével, amelynek „lelkész létemre” tagja vagyok, s nem hinném, 
hogy bármelyiküknek ellenérzése lenne azzal szemben, hogy velem 
együtt dolgozzék — noha csak némelyiküknek ismerem világnézeti ho- 
vatartozandóságát, az emberi beállítottságát azonban mindegyiknek. Ez 
a sarkpontja, gondolom, annak az öngyilkosság-megelőző szolgálatnak is, 
melyet igen üdvös lenne mihamarább életre hívni. Legalább néhány „kí
sérleti csoportot” kellene szárnyra bocsátani!

Van-e jogosult öngyilkosság?

Istentiszteletre és bibliaórára rendszeresen járt az a lány, akinek 
családjában már nem egy suicidium volt. Amikor viszonylag váratlanul 
ő is végzett magával, holtteste közelében egy egzisztencialista könyvet 
találtak, kinyitva s egy erőteljesen aláhúzott sorral, mely az élet értel
metlenségét hirdette. Megtalálta a „textust” öngyilkossági hajlamának 
realizálására.

Nagy hírű szakemberhez fordult segítségért egy súlyos neurotikus. 
A kapott információ után akár nyomban meg is ölhette volna magát, de 
más valakinél rendbejött. A neves szakember nyíltan hirdet olyasmit,



hogy az öngyilkosság több esetben jogosult, sót esetleg dicső tett, es ha 
egy öngyilkost megmentenek, sokszor csak utólag derül ki, hogy érde
mes volt-e. Egész biztosan nem szándéka, hogy szavaival, soraival ön
pusztításra adjon indítást, de az ilyen nyilatkozatok mégis mintha olya
nok lennének, mint az elzáratlanul hagyott gyógyszer, melyet elérhet a 
gyerek: elvi alapot és végső lökést kaphat bennük, akikre az ilyen im
pulzus-félék szinte ragadnak. Pedig ugyanezek pl. pszichoterápiás be
szélgetésben nemcsak „anti-textust” kaphatnának a sötét vonzás ellen, 
hanem feltárulhatna előttük belső Acherónjuk való természete, eredete, 
praktikája, s kiépülhetne védekezési stratégiájuk. Sőt: egyesek annyira 
megerősödve kerülhetnének ki habituálisan kritikus állapotukból, hogy 
legalkalmasabb támaszaivá lehetnének a szuicidális krízisben levőknek!

Félrevezető tehát az olyan okoskodás, mely úgy véli, hogy az „igazi” 
öngyilkosjelölt úgyis előbb-utóbb megtalálja magának a „textust”, hi
szen akarva-akaratlan azt keresi. Ültem én már szemben nem egyszer 
olyan öngyilkosjelölttel, akinek nem kellett semmiféle szöveg az önpusz
tításhoz — csak rá kellett volna hagyni teljes fásultságára, vagy remény- 
vesztett keserűségére, hogy nemsokára végrehajtsa magán az önmagá
ban megfogant ítéletet. Ám a pszichoterápiás beszélgetésben pont az 
„ítélethozatal” helyén, az emberi személyiségben történt perújrafelvé- 
tel-féle, hiszen a páciens számára addig nem is sejtett összefüggések és 
latens tények kerültek napvilágra, s az átstrukturált személyiség részint 
kilökte magából a kóros tényezőket, részint pedig sokkal ellenállóké
pesebbnek bizonyult velük szemben. Döntően más irányba indult to
vább az életük.

Nem ítélkezünk az öngyilkosok fölött, főleg temetési beszédben nem, 
tudjuk jól. De igazolást se szolgáltassunk ilyesmihez, burkoltan, „meg
értést” hangoztatva se! Ha pedig „elvi” véleményünket kérdik ilyen 
összefüggésben, jól vigyázzunk, mert aki ilyen kérdést firtat, abban 
többnyire már ott tollászkodik a sötét madár. Véletlenül se csapjunk 
fel a halál ügyvédjének! Ne azt kérdezzük, van-e jogosult öngyilkosság, 
hanem hogy szabad-e lemondanunk egy életről, mely rendeltetéssel ada
tott (s nem a „tulajdonos” rendelte), s elvitathatjuk-e minden esélyét 
arra, hogy megújul, vagy a szenvedésben is érlelődik? (Esetleg mind
kettőre.)

Amit az életről és az emberekről s mindennek hátteréről hiszünk, 
az hatóerő lesz szavainkban s egész magatartásunkban. Jó, vagy rossz 
erő. S árad belőlünk száz- és ezerarcúan az élet minden területére. Ön
gyilkosjelöltekre is. A gyökeres kérdés, melyre egzisztenciánkkal kell 
felelnünk, alighanem ez: kicsoda az ember?

Adassék jó válasz mindannyiunknak.
Dr. Bodrog Miklós
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Lelkipásztori beszélgetések gyülekezetünk, 
egyházunk anyagi kérdéseiről

Biztosan sokakban felvetődött már a kérdés: lehet-e a gyülekezet, 
az egyház anyagi, pénzügyeiről lelkipásztori látogatások során beszél
getni? Természetes lehet! Szolgálatunkhoz, lelki munkánk sikeres, gond
talan végzéséhez hozzátartoznak az anyagiak is. Az egyház ebben a vi
lágban él. Feladatát, szolgálatát, hivatását csak akkor teljesítheti, ha tag
jai, hívei anyagi áldozatot is hoznak. Az anyagiak — lehetnek Isten 
pénzügyei is —- melyekkel biztosítani lehet a gyülekezet és az egész egy
ház e világi életét.

A gyülekezetnek is szüksége van a pénzre. A pénzről sok jót és sok 
rosszat tudunk elmondani. A Bibliának is megvan a véleménye a pénz
ről. Pál apostol a pénz szerelméről beszél így: „Mert minden rossznak 
gyökere a pénz szerelme”. 1. Tim. 6,10. Jézus komolyan szólt az evan
géliumokban a gazdagság veszélyeiről, a Mammon igézetében élőkről. 
A Prédikátor könyvében olvassuk ezt a mondatot: „Mulatság kedvéért 
rendeznek lakomát, és vidámmá teszi az életet a bor, de pénz kell mind
ehhez!” 10,17.2.Kir. 12. fejezetében arról olvasunk, hogy a gyülekezet 
vezetői összeszedték a pénzt és átadták az építőmestereknek, hogy az 
anyagot és a munkabért vele megfizessék. Izrael népe örjilt az önkéntes 
adakozásnak, mert jó szívvel, önként adakoztak az Ürnak. 1. Krón. 
29,9.

Ma sem változott meg a helyzet. Ma is szüksége van a gyülekezet
nek, az egyháznak pénzre! Csak anyagilag rendezett körülmények között 
élő gyülekezetben lehet az evangéliumot jól és hűségesen hirdetni.

De honnan, hogyan és miből szerezze meg a gyülekezet azokat az 
anyagiakat, amelyek szükségesek szolgálata zavartalan ellátásához? A 
gyülekezetek „bankja” az egyház kasszája híveink áldozata, adakozása, 
áldozatkészsége. A felszabadulás óta e téren is nagyon nagy változás 
történt. Nem csak a kötelező egyházi adó megszűnése, hanem a gazdál
kodással is összefüggő gondok megszűnése új helyzetet teremtett a gyü
lekezetek életében. A szolgáló egyház stílusához jobban illik az önkén
tesség, híveink áldozatkészsége. A Krisztus-hit gyümölcseként jelent
kezik az áldozathozatal és az adakozás. Aki megtanulta, hogy Krisztus 
áldozatából és igéjéből él, annak meg kell tanulnia ügyéért az áldozat
hozatalt is.



A Szentírás is beszél az adakozásról. A 2. Korinthusi levél 8.9. feje
zete szól az Istennek tetsző adakozásról. Itt olvassuk a sokat idézett 
mondatot: „a jókedvű adakozót szereti az Isten.” (2. Kor. 9,7.) Jézus el
mondotta a szegény asszony 2 fillérjéről szóló történetet. Pál a római le
vélben arról szól, hogy a gyülekezet tagjai a „szentek szükségeire ada
kozók” legyenek. (Róm. 12,13). Jézus a Hegyi beszédben elítélte a fari
zeusok adakozását (Máté 6.).

Mai körülmények között is szükség van a gyülekezetekben az ada
kozásra és az áldozathozatalra. Izrael népe a gyülekezeti élet biztosítá
sára tizedet adott. Vannak keresztyén közösségek, amelyekben a tized 
törvény — a közösséghez való tartozás egyik feltétele.

Az adakozás és az áldozathozatal között különbséget érzek. Az első 
rendszerességet, az utóbbi „ad hoc” jelleget fejez ki. Gyülekezeteink 
életében mindkettőre szükség van.

A kérdés mosit már az, lehet-e a gyülekezet, az egyház anyagi ügyei
ről beszélgetést folytatni lelkipásztori látogatások során? Lehet, sőt szük
séges is. Félre kell tenni minden álszerénységet, amikor arról van szó, 
hogy a lelki élet mellett, azzal együtt, a gyülekezetben és az egyházban 
az anyagi életnek is mennie kell. Erről lehet egészen nyíltan és őszintén 
szólni. A gyülekezet tagjai áldozatának, áldozatkészségének alapja a lel
ki munka. Az a gyülekezet jön rendbe anyagilag, amelyben komolyan 
végzik a lelki munkát. Ennek a lelki munkának a függvénye, ha tet
szik, lemérhető gyümölcse a hívek áldozathozatala.

Első helyen említem az igehirdetést. Szükséges jól, alaposan felké
szülten, lendületesen prédikálni. Az igehirdetés középpontja Krisztus ál
dozata. A Krisztusra tekintő hit megváltoztatja a keresztyén ember gyü
lekezethez való viszonyát is, természetesen a gyülekezetért való áldozat
hozatal tekintetében is. Ez a Krisztushoz fordulás megváltoztatja az 
egész embert és ebben benne van az anyagiakhoz való viszonyát is. (Egye
sek szerint az ember pénztárcája tér meg utoljára).

A jó igehirdetés sem pótolja azonban a látogatást a cura pastoralist. 
A lelkipásztori látogatás kapcsolatteremtést jelent. Akivel a szószék alatt, 
vagy casualiák közben találkoztunk azokat otthonaikban ismerhetjük 
meg igazán. A cura pastorális során beszélgetés közben az élet sokféle 
kérdése is előkerülhet, többek között a gyülekezet és egyházunk anyagi 
élete is! Azokkal a híveinkkel a gyülekezet pénzügyeiről nem lehet be
szélgetni, akiket csak casuáliák során ismerünk meg.

Egyházunkban sokan kezdtük szolgálatunkat nehéz körülmények kö
zött. Lelkileg és anyagilag mindent elölről kellett kezdeni. A lelkileg 
megmozdult gyülekezetben mindig lehet olyan embereket találni,- akik
ből egy mag, egy kisebb csoport kerül ki, akik szívesen segítenek a gyü
lekezet anyagi életének elrendezésében. Ök voltak mindig az elsők, akik
kel látogatások során megbeszéltem terveimet, elgondolásaimat, velük 
együtt lehetett örülni minden előrelépésnek. Nagyobb horderejű mun
ka előkészítését látogatásokkal indítottam el. A presbitériummal és köz
gyűléssel minden esetben látogatásokkal előkészítetten hozattam meg a 
határozatokat. Az adakozást megszerveztem. Tradicionális gyülekezet
ben az adakozás, az áldozathozatal sokszor volt problematikus. Meg kel
lett tanítani, rá kellett nevelni gyülekezeti tagjainkat a gyülekezetért 
való áldozathozatalra. A tradíciót e tekintetben meg kellett törni, mert 
koldus fillérrel — ahogy volt gondnokom mondotta —, nem lehetett egy
házat fenntartani, gyülekezetei építeni.

A jól sikerült adakozás, az eredmény komoly előkészítő munkát je
lentett.



Mindig pontosan tudni kell, mit akarunk elérni? Mennyibe fog ke
rülni? Előre felmértem a szükségletet, milyen áldozathozatal szükséges 
megvalósításhoz és mennyi idő alatt kell azt végrehajtani. A gyülekezet 
pénzügyeit nem kell szégyellni. Évtizedes tapasztalatok alapján nyugod
tan elmondhatom, hogy híveimmel lelkipásztori látogatásokon a legter
mészetesebben beszélgettem a gyülekezetünk és egyházunk anyagi kér
déseiről. Éppen úgy, oly magától értetődően, mint a betegágynál a be
teggel a gyógyulásról, az esketendővei a boldog élet titkáról, a haldokló
val a reménység és a feltámadás kérdéséről, a bűntől megkötözöttel 
Krisztus szabadításáról, a gyászolókkal a vigasztalásról, szülőkkel és ke
resztszülőkkel a keresztyén nevelésről. Az előbb felsoroltak lelki termé
szetűek, de az a lelkipásztor, aki már sok esetben szolgált a fenti esetek
nél és Krisztus szavával vigasztalta, útbaigazította, tanácsolta híveit, az 
ezekről a mindennapi anyagi kérdésekről is mer beszélgetést folytat
ni nyíltan és őszintén!

Kinek kell megértenie gyülekezetünk anyagi gondjait, ha nem egy
hazunk tagjainak? A gyülekezet tagjait mindig érdekelték az anyagi 
ügyek. Sokszor jobban, mint a lelkiek. Tudni akarták, hogy mire ada
koznak, miért hoznak áldozatot? Van-e értelme az adakozásnak? Arra 
fordítják-e az összeget, amire kérték? A gyülekezet anyagi élete során 
előkerültek a modernizálás kérdései. Ez pedig rengeteg pénzbe került. 
Felfogásunk az volt; együtt a magyar haza fejlődésével, haladni tár
sadalmunk, híveink életszínvonal emelkedésével. Évszázadokon át vil
lával adogatták a szénát, szalmát a kazalra áldott munkás kezek, ma ele
vátor viszi a magasba. A harangokat kézzel, lábbal húzták, ma villany 
mozgatja. Az orgonákat lábbal, nehéz munkával fújtatták, ma motor 
működteti. Szép . templomaink, gyülekezeti termeink belsp, külső álla
ga megköveteli híveink áldozatkészségét és áldozat hozatalát. Meg akar
tuk szüntetni szeretetotthonaink szegényház jellegét, modernizáltuk azo
kat, korszerűen felszereltük és ez mind komoly áldozatot kívánt. Amit 
Isten ügyéért áldozatul hozunk az marad meg a legtovább.

A látogatások során előkerülnek az adakozás formái is. Az egyházi 
adózás már minden evangélikus gyülekezetben megszűnt, az átállás az 
önkéntességre megtörtént. Híveink felajánlással veszik ki részüket a 
gyülekezet és az egyház terhének hordozásában. Az önkéntesség azon
ban nem jelenthet önkényességet, hiszen itt is rendet kell tartani. Az 
offertórium az az adakozási forma, amikor Jézus méri le, hogy egy-egy 
alkalommal valóban áldozatot hoztunk-e gyülekezetünkért, vagy csak 
koldusfilléreket vetettünk a perselybe. Az áldozati vasárnapok nagy
mértékben segítik elő egy-egy nagyobb gyülekezeti munka végrehajtásá
nak tervét. Ennél az esetnél azonban az előkészítő ielkipásztori beszél
getés a siker érdekében elmaradhatatlan. A gyülekezetért való áldozat
hozatalnak van nálunk egy nagyon 'régi, ősi formája az úgynevezett „col- 
leda”. A gyülekezet megalakulása óta minden évben ismétlődik vízke
reszt és hamvazószerda között. Formájára nézve, tartalmát illetőleg vál
tozott. Jegyzőkönyveink szerint 100 esztendő óta minden új lelkész meg
kísérelte a „colleda” megszüntetését, de a tradicionális gyülekezet nem 
engedte. A colleda a lelkész és a gondnok családlátogatása. Miből áll? 
Igeolvasás és magyarázat, imádság, beszélgetés, gyermekek kathechezise, 
idősek és betegek úrvacsorával való ellátása, fiatal házasok, új csalá
dok bekapcsolása a gyülekezet életkeringésébe. Amilyen természetesen 
végezte el a lelkész a fenti szolgálatokat olyan természetesen nyílik meg 
a hívek szeretete és felelőssége a gyülekezet anyagi ügye iránt. A gond
nok elfogadja és nyugtázza az ilyenkor kapott összeget. Ez utóbbi azon-
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ban nem előfeltétele a látogatásnak és nem is elsődleges célja. A gyüle
kezet anyagi életének meghatározója és rendbentartója ez a látogatás is.

A beszélgetés során a lelkiekre terelődik elsősorban a szó. Az a cél, 
hogy akivel beszélgetek Isten elé kerüljön. Az első nagy parancsolat igen 
alkalmas arra, hogy tükrében megvizsgálhassuk Istenhez való viszo
nyunkat. De előjönnek a gyülekezet ügyei is. Az előbbi kapcsán a hitnek 
kell újulnia. Isten Szentlelke együtt munkálkodik az igével, egyedül Ő 
adhat megújulást, megelevenedést a hitben. A gyülekezetért, az egyhá
zért érzett felelősség kerül előtérbe az utóbbi esetben: a múlt megbe
csülése
a jelenben folyó munka 
a jövő építése képezi beszélgetésünk
tárgyát. Vannak gyülekezeti értékeink. Ezek megbecsülése, rendben tar
tása, tatarozása, restaurálása elmaradhatatlan kötelességünk. A jövő 
építése mindig a jelenben kezdődik el. Ezek mind anyagi áldozatokat 
követelnek híveinktől.

Gyülekezetünk tagjai nagyon sokszor nem akarnak kellő áldozatot 
hozni gyülekezetükért. Nem értik miért kell többet adni. Úgy adakozni, 
ahogyan azt a szegény özvegy asszony tette (Márk 12). Nála a két fillér 
áldozatot jelentett. Bátor hittel áldozta oda minden vagyonát, mert tud
ta, hogy Istennek holnap is lesz gondja rá. Aki az ég madarait eltartja, 
a mező liliomait felöltözteti, hogy ne viselne gondot gyermekére?

Az áldozathozatal tekintetében nagy szemléletváltozásra van szükség.
Gyülekezeti tagjaink anyagi helyzetét vizsgálva számtalanszor ta

pasztaltam, hogy a szűkösebb anyagi helyzetben élők és a jobb módúak 
között az áldozathozatal tekintetében az előbbiek voltak a készségeseb
bek. A gyülekezet anyagi helyzetét könnyebben értették meg, erejük
höz képest mindig nagyobb részt vállaltak a teherviselésben. A jobb mó
dúakat megkötözte a pénz szerelme és foglyul tartotta. Ök nem szaba
dok. Isten népe szabad akarattal és jókedvűen adakozott a gyülekezet 
céljaira.

A lelkipásztori látogatások során nagyon sokszor kellett felvilágo
sítást adnom arról, hogy az önkéntes felajánlás nem a lelkészi fizetést je
lenti, hanem az egész gyülekezet anyagi életét hordozza, sőt országos 
egyházunk közös terhei viselésében is résztvesz, tehát híveink szeretete 
és áldozatkészsége összefüggésben van azzal a szolgálattal, melyet evan
gélikus egyházunk hazánkban végez. A cura pastorális alkalmat ad ar
ra, hogy a helyi situacióból kitekintve szót váltsunk a magyarországi 
evangélikus egyház sokrétű szolgálatáról. Egy nagy test vagyunk egy nagy 
család tagjai vagyunk. Evangélikus egyházunk gyülekezeteiben él, a 
gyülekezetek egymásért is hordoznak felelősséget. A gyülekezeti segély 
munkája ezt juttatja kifejezésre: az erősebb hordozza a gyengét. Ha egy 
gyülekezetnek erejét meghaladó feladatai vannak, megmozdul az evan
gélikus egyház és összefogásában létrejön a segítség. Azok az eredmé
nyek, amelyek a gyülekezeti segély munkája nyomán megszülettek, ar
ról beszélnek, hogy híveink szívesen hozzák meg az áldozatukat a testvé
ri szeretet nevében.

Az önkéntes gyülekezeti felajánlásokból és a supplicatiókból állnak 
össze az anyagiak a teológus ill. lelkészutánpótlás céljaira. A supplica- 
tiókat, teológusnapokat szívesen fogadják. Azok az összegek, melyeket 
gyülekezeteink a teológus otthonra adnak, arról is tanúskodnak, hogy a 
lelkész egyházunknak ezt a nemes, a jövőjét biztosító szolgálatát meg- 
szerettette-e a gyülekezete tagjaival. A lelkészutánpótlás elsősorban lel
ki kérdés. Isten Szentlelke támaszt-e mai fiatalokban az ö  szolgálata
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iránt érdeklődést. De az otthon falai közötti életüket, felkészülésüket a 
szolgálatra, gondtalan körülményeiket híveink áldozathozatala bizto
síthatja.

Szinte minden családlátogatáskor előkerül az új énekeskönyv ügye. 
Egyre többen olvassák otthonaikban az Evangélikus Életet. A sajtó osz
tály kiadványai, az új fordítású Biblia végzi áldásos szolgálatát. Ezek 
mind összefüggésben vannak azzal a szeretettel és szolgálattal, amit 
gyülekezeteink tagjai hoznak. Megjelentetésük óriási anyagi áldozatot 
követel. E szolgálatok mögé állítás szintén pásztori szolgálatunk felada
ta körébe tartozik.

És a szeretetszolgálat? Ez valóban olyan terület, ahol egyénileg jut 
kifejezésre a felelősségérzet, Egy-egy szeretetotthon életét nagyban meg
határozza az a segítség, melyet gyülekezetünk tagjai egyenként nyújta
nak. Beteg gyermekeink sorsa, idős egyháztagjaink életalkonya, gond
talanságuk, örömük, békéjük megkívánja az értük való áldozathozataít. 
Szeretetszolgálatunk nem csak szószéki téma. Az embereket, hívein
ket e nemes ügynek megnyerni: pásztori szolgálat. És erre a célra is jut 
abból, amit önkéntes felajánlásnak nevezünk.

Gyülekezetünk, egyházunk anyagi kérdései nemcsak a közgyűlés té
mája, de a lelkipásztori beszélgetésé is. A látogatások beletartoznak szol
gálatunkba. Ott lelkiek és anyagiak egyaránt előkerülnek.

Híveink szorgalmas, dolgos emberek. Anyagilag jól állnak. Ma köny- 
nyebben adakoznak és áldoznak gyülekezetükért, egyházukért ott, ahol 
annak értelmét látják. Rendben tartott gyülekezetben öröm szolgálni. 
Jól érzi magát a lelkész, szívesen szolgál gyülekezetében. A gyülekezet 
is örül a közös eredményeknek.

Aki a gyülekezet anyagi életét is rendezetté akarja tenni, az igehir
detés után folytassa a szolgálatát a hívei látogatásában. Szerettesse meg 
velük Isten munkáját, a gyülekezet feladatait, beszélje meg testvéri kör
ben a gyülekezet anyagi kérdéseit és tárgyalja meg a törvényes presbi
teri és közgyűlési fórumon.

Gyülekezetünk és egyházunk anyagi élete mindig azokon múlik, akik 
szeretik Isten ügyét és azért szívesen, szeretetből hoznak minden időben 
áldozatot is.

Roszik Mihály

Isten szolidaritásra hív — 
keresztyének a békéért, igazságosságért 

és a felszabadításért
Az V. Keresztyén Béke-Világgyűlés fenti témájával kapcsolatban 

sok anyag jelent meg már eddig a magyar egyházi sajtóban. A Theoló- 
giai Szemle 1978. 7—8. száma közli a Világgyűlés legfontosabb referátu
mait és dokumentumait, de foglalkozott a témával a Lelkipásztor 1978. 
6. száma és az Evangélikus Élet is. Ügy gondolom, ebben a rövid tanul
mányban nem szükséges megismételni a sajtóban megjelent és minden
ki számára hozzáférhető anyagokat. Nem is a Világgyűlés elemző értéke
lése a célom, mivel már ez is megtörtént korábban.



Az a  szándékom, hogy a Világgyűlésen elhangzott referátumok né
hány gondolatát aláhúzzam, valamint a témával kapcsolatban hazai hely
zetünkre tegyek néhány utalást.

Szolidaritás — szekuláris jelszó

A szolidaritás szót hiába keresnénk a Bibliában. Nem bibliai ki
fejezés. Részben ezért is érthető, hogy miért csak az elmúlt pár évti
zedben került be az egyházi szóhasználatba, a különböző egyházi szer
vezetek és konferenciák dokumentumaiba. Az is megfigyelhető, hogy a 
KBK V. Világgyűléséig egyházi berkekben eléggé körvonalazatlan volt 
a szó jelentéstartalma, illetve különböző szituációkban használták. Az 
EVT V., nairobi nagygyűlésének dokumentumanyagában 22-szer szere
pel,' olykor nagyon eltérő összefüggésekben és jelentéssel. Általában jó 
szándékú összefogás, önfeláldozó segítőkészség, szimpátia, vagy érzelmi 
részvét gondolatát fejezi ki.

Bár a szolidaritás szó az egyházi szóhasználatba csak a legutóbbi 
időben vonult be, nem is mindig határozott tartalommal, mégis korunk 
egyik legjelentősebb, legtöbbet kifejező szava, amelynek meghatározó 
jelentősége van immár több, mint egy évszázada a társadalom és az 
egész világ alakulásában.

A szolidaritás a nemzetközi forradalmi munkásmozgalom harci jel
szava, a szocializmus eszméjét megteremtő és gyakorlatát megvalósító 
munkásosztály összetartozás tudatának és akcióegységének internaciona
lista fogalma. Ezt nem kell bővebben részletezni, elég, ha a „Világ pro
letárjai egyesüljetek!” jelmondat tartalmára és történetére gondolunk. 
A szolidaritás — történetét tekintve — hangsúlyozottan politikai kifeje
zés, amely a történelem során szétválaszthatatlanul összekapcsolódott a 
munkásmozgalommal és a szocializmus eszméjével.

Ez az utóbbi tény magyarázza egyébként azt is, hogy az egyházak 
miért idegenkedtek ettől a szótól és miért nem használták. Azért, mert 
idegenkedtek attól az eszmétől, politikai koncepciótól, amit kifejez és 
attól a munkásosztálytól, amely e szó jegyében összefogást hirdetett min
den kizsákmányolt emberrel a földön és egyúttal harcot is a kizsákmá
nyolás ellen.

A szó mai jelentéstartalma tehát osztálytársadalmi keretek között 
és az osztályharc jegyében alakult ki. Ez a jelentése ma sem változott, 
a munkásmozgalomban, a szocializmus hívei között ma is egyértelmű 
program. Ezt az egyházaknak, keresztyén embereknek mindig szem előtt 
kell tartaniuk, amikor szolidaritásról beszélnek, különösen akkor, ami
kor más világnézetet vallókkal, marxistákkal folytatnak dialógust az 
együttműködés szándékával és érdekében. Tisztában kell lennünk a szo
lidaritás szó dinamikus, forradalmi tartalmával, amelynek jegyében egy 
elnyomott és kiszolgáltatott rétegből öntudatos, történelmet formáló tár
sadalmi osztály lett, amely ma az emberiség legjelentősebb alakító 
■ereje.

Szolidaritás — együttműködés

Mit kezdjünk a szolidaritás szóval? A fentiekre való tekintettel mel
lőzzük, mondván, hogy más világnézetűek alakították ki a mai jelenté
sét, vagy töltsük meg a hagyományostól eltérő tartalommal? Azt hiszem, 
egyiket sem kell tennünk. Értsük meg jól, hogy mit jelent és ha felfog-



tűk az egész emberiség boldog jövendőjére vonatkozó céljait, akkor nyu
godtan használhatjuk. Mert ezek a célok nincsenek ellentétben sem a 
Biblia tanításával, sem a keresztyén hittel, hiszen semmit sem tartha
tunk ezekkel ellenkezőnek, ami az egész emberiség felemelkedését, bé
kéjét szolgálja. 

A KBK. V. Világgyűlésének az adta meg a történelmi jelentőséget, 
hogy keresztyén hitből fakadóan tett bizonyságot arról, hogy a keresz
tyén egyházaknak nemcsak lehetséges elfogadni azokat a célokat, ame
lyek a szocialista világmozgalom céljai — vagyis a béke, igazságosság 
és felszabadítás — hanem egyenesen elkötelezett e célok megvalósítá
sában a részvételre. A Világgyűlés egyértelműen foglalt állást a béke, 
igazságosság és felszabadítás ügye mellett. Másik fontos eredmény pe
dig az, hogy az összes többi keresztyén világszervezetnél világosabban 
tisztázta azt is, hogy kiknek az érdekében, kikkel együtt és kikkel szem
ben kell összefognia e célok megvalósításában. A Világgyűlés nem esett 
abba az illúzióba, amely gyakran kísérti még az egyes egyházakat, vagy 
az ökumenikus mozgalom egyes tagjait, hogy az egyházak a maguk esz
közeivel, belső összefogással, „keblen belül” képesek megteremteni a bé
két, kivívni a szabadságot és igazságot adni minden embernek a vilá
gon. Az EVT nairobi nagygyűlésének — sok pozitívuma mellett — árny
oldala, hogy a világ égető problémáival kapcsolatban az egyházakat és 
azok összefogását szinte a világ jövendője letéteményesének, a problé
mák szuverén megoldójának tekinti és figyelmen kívül hagyja azokat a 
világméretű erőket, amelyek képesek a jelenlegi világproblémák meg
oldására. Az egyházak csak a világ haladó erőivel együtt képesek a 
megnyugtató jövő munkálására. Azt sem lehet tagadni, hogy a szocializ
mus eszméi és gyakorlata jelentik az egyetlen járható utat a béke, igaz
ságosság és szabadság világméretű megvalósításához.

Szolidaritás — kivel?

Azért sem lehet az egyházakat a világméretű béke, igazság és sza
badság szuverén létrehozójának tekinteni, mert ezek a célok világpoh- 
tikai és világgazdasági tényezőktől függnek. Csak az lehet abban  ̂a hely
zetben, hogy ezeket a célokat megvalósítsa, aki világpolitikai, világgazda
sági hatalommal rendelkezik. Az egyház pedig — küldetése szerint, lé
nyégéből fakadóan — ilyen hatalmat eredendően mem igényelhet magá
nak. Ugyanakkor hiba a lehetséges másik szélsőségbe esni — sajnos van 
bőséges példa erre is — apolitikusan visszavonulni az egyháznak min
den „világi” kérdéstől. A mindent, vagy semmit hamis alternatívája he
lyett — vagy mi vezetjük a világot, vagy egyáltalán nem törődünk ve1 
— adódik a szolidaritás útja, azaz együttműködés azokkal, akik 
gazdasági és minden egyéb hatalmukat a cin- 
érdekében használják. Ma nem vitás, hogy a 
mozgalma képviseli teljes következetességgel és belső ellentmondások
nélkül ezt az irányt. _

Mindenütt a világon számolni kell azzal a ténnyel — az egyházakna 
is — hogy a szolidaritást meghirdető munkásosztálynak ma már nem 
csak mozgalma és eszméi vannak, hanem a szocializmus eszméi alapján 
épülő társadalmi. rendje és nemzetközi szövetségi rendszere van a Föld 
egy tekintélyes részén. 

A Világgyűlés referátumaiból kitűnik, hogy a világ jelenlegi 
zetének jó irányban történő megváltoztatására csak a haladó erők ké-

)en meghatározott
szocializmus eszméje és 



pesek, más alternatíva nincsen és nem haboznak kimondani azt sem, 
hogy ha szolidárisak akarunk lenni a világ jelenlegi elesettjeivel és szo
lidárisak akarunk lenni egy eljövendő jobb világgal, csakis egyet te
hetünk, együttműködünk ezekkel, a haladó erőkkel. Természetesen nem 
földrajzilag kell mereven érteni ezeket a választóvonalakat — szocialista 
és kapitalista országok, rendszerek — amelyek az emberiség erőit egy 
haladó és egy regresszív táborra osztják, hanem az egész világon élő 
összes haladó ember összefogásáról van szó, azoknak az összefogásáról, 
akik közös érdeküknek tartják a békét és közös útra vállalkoznak a 
biztosítása érdekében, bárhol is éljenek a világon.

Szolidaritás — s a j á t  t á r s a d a l m u n k k a l

A KBK V. Világgyűlésének állásfoglalása — az egyházaknak együtt 
kell működniük a békét, igazságosságot, felszabadítást szolgáló erőkkel
— Magyarországon már eredményes múltra visszatekintő, kipróbált gya
korlat. Három évtizede folyik a nemzeti és nemzetközi felemelkedést 
egyaránt célul kitűző szocialista állam és az evangélikus egyház egyre 
szélesedő együttműködése a fenti közös célok érdekében.

A mi társadalmunk biztosítja az egyetemes emberi jogok egyik leg
fontosabbikát, a lelkiismereti szabadságot, ami a hivő ember számára a 
vallásszabadságot jelenti. Törvényileg és a gyakorlatban is tehát szoli
dáris a társadalom a hivő emberekkel, amikor szabad kibontakozást biz
tosít az egyes keresztyén ember hite és az egyház intézményes működé
se számára.

A béke, igazságosság, és szabadság világméretekben óhajtott rend
je hazánkban az egyházak és a keresztyén emberek relációjában is v a l ó 
ság . A világnézetek békés egymás mellett élése és a különböző világ
nézetet vallóknak az egész társadalom felemelkedését célzó alkotó 
együttműködése mindenki számára egyszerre jog és kötelesség. E fur
csa -kijelentést akkor értjük meg, ha meggondoljuk, hogy minden jog 
kötelezettséggel jár. Egyetlen jog sem privilégium, hanem egyúttal ar
ra is kötelez, hogy mindenki mást is segítsünk, hogy ugyanazokat a jo
gokat élvezhesse. Senki sem vindikálhat magának olyan jogokat, ame
lyek gyakorlásából bárkit is kizárhat és senki sem róhat másra olyan 
kötelezettségeket, amiket maga nem teljesít. Nemcsak jogom van a bé
kéhez, hanem szent kötelességem is a békét biztosítani mindenki szá- 
•^sra a magam lehetőségeihez képest, nemcsak jogom van magasabb 
életszínvonalra, hanem kötelességem mások jobb életszínvonalát is mun- 

kálni, nemcsak jogom van az emberi szabadsághoz, hanem kötelességem 
hozzájárulni ahhoz, hogy mindenki szabadságban élhessen.

_Tarsadalmunk senkinek sem engedi meg — legyen hivő, vagy nem 
hívő ember —.hogy olyan jogokkal akarjon élni, amely jogok a közös- 
ség érdekeit sértik. De biztosította mindenki számára, hogy egyensúly
ban legyenek az egyéni és közösségi érdekek. Megteremtette az ezekhez

szükséges politikai és gazdasági feltételeket.

S z o l i d a r i t á s  — „ k i c s i b e n ”

A z  e l ő z ő  alcímhez szervesen kapcsolódnak az alábbiak. Magyaror- 
szág kis ország földrajzilag és népességét tekintve. Csak a szocializmus 
keretei között — pontosabban a szocializmus elvei alapján és a szocia-
lizm us egyre magasabb szintű építése közben — válhatott statisztikai
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arányát messze meghaladó tényezővé, a világ politikai, gazdasági és kul
turális faktorává. Ezt a tekintélyt csakis az internacionalista szolidaritás 
segítségével és egyben a szolidaritás alapján szervezett társadalom ki
alakításával vívhatta ki. A felszabadulás előtt is megvolt hazánk áldat
lan „hírneve”. Magyarország „Európa múzeuma” volt. Nemcsak másfél- 
millió olyan emberünk „tántorgott ki” (József Attila), aki nincstelensé- 
gében az éhhalál elől menekült, hanem a művészet, a tudomány sok vi
lághírnevet szerzett művelője is elhagyta a „délibábos rónaságot”, akik 
úgy érezték, hogy jobb másutt hazát keresni ahhoz, hogy istenadta te
hetségüket az emberiség rendelkezésére bocsássák. Se szeri se száma 
azoknak a tudósoknak, akik a Szovjetunióba emigráltak a Horthy-Ma- 
gyarországról és ott fejtették ki tevékenységüket és a felszabadulás után 
hazahozták szellemi kincsüket, de Nyugaton is élnek, dolgoznak magyar 
hazafiak, akikre figyel a tudományos és művészi világ, akik ma is büsz
kén vallják magukat magyarnak, mert hazájukat sohasem tagadták meg, 
csak azt a feudálkapitalista, fasizálódó rendszert, amelyik számkivetette 
őket tudományos és emberi elveikkel együtt. Bartók és Szentgyörgyi ne
ve elég ennek az alátámasztására. Bartók persze már nem nyilatkozhat 
erről-, Szentgyörgyi azonban itthon, a TV nyilvánossága előtt tett hitet 
magyarságáról és egyetemes emberi felelősségéről.

Évente több külföldi turista látogatja meg Magyarországot, mint 
ahányan itt élünk és dolgozunk. Természetesen sok a kíváncsi, szórakoz
ni vágyó, vagy egzotikumot kereső globetrotter. Némelyikük elégedetlen 
„a pénzéért nyújtott szolgáltatással”, nem kap hamisítatlan puszta-ro
mantikát, esetleg összes pénzét elkölti a „szocializmus áldozatainak” fel
kutatásával járó igyekezetére és keresi azt a másik Magyarországot, ami 
csak az ellenséges propaganda forgatókönyveiben létezik.

Aki idejön, a szocializmust építő Magyarországgal találkozik. Bé
kés, fejlődő, megoldható gondokkal küszködő öntudatos néppel. A jó
hiszemű, tényeket tudomásul vevő idegen megerősödik abban a tudat
ban, hogy nálunk béke, igazságosság és szabadság van, a rosszhiszemű 
pedig „dolgavégezetlenül” kénytelen távozni tőlünk, mert nem nyer iga
zolást eltökélt számításaihoz.

Kiegyensúlyozott nemzeti életünk vonzó mindenki számára, aki sze
reti és értékeli életünket, és tanácstalanná tesz mindenkit, aki ártó szán
dékkal közeledik hozzánk. Egységes a társadalmunk minden eredmé
nyével és problémájával együtt. Ez az egység nem jelent minden kérdés
ben nézetazonosságot és problémamentességet. Az egység a problémák 
közös látásában és a problémák közös leküzdésében való egységet jelen
ti. Nemcsak a múltban elért egységről van szó, hanem a jövő gondjainak 
közös leküzdésében való egységes lehetőségek tudatában vagyunk egyek 
az egész társadalommal.

A kialakult jelenleg létező társadalom mostani egységét, amit min
den jóakaratú kívülálló becsül és minden ellenség csalódottan konsta
tál — egy nagy, nemzetközi szolidaritás tette lehetővé. Mi, a magyar tár
sadalom hivő tagjai, más világnézetűekkel együtt azért büszkélkedhe
tünk békés, igazságos, szabad rendünkkel, mert egy nagy, nemzetközi 
szolidaritás erkölcsi, politikai és anyagi támogatását élveztük eddigi 
útunkon. Azért valósulhatott meg a békés igazságos elveken alapuló 
szabad társadalom máig elért szintje hazánkban, mert egy nagyobb, vi
lágméretű szolidaritást, a szocialista közösséget vallhatjuk a magun
kénak.

Azért alakulhatott ki a szolidaritás társadalma „kicsiben”, mert a 
világméretű szolidaritás eredményei tükröződnek nálunk és ugyanak-
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kor részt vállalunk politikai és gazdasági mértékünknek megfelelően a 
haladó világrendszer szolidaritási erőfeszítéseiben. A magunk helyzeté
ben — mielőtt a szolidaritás ránk háruló kötelezettségéről beszélünk _
tudatában kell lennünk annak, hogy előbb élveztük a nemzetközi szoli
daritás segítségét. Még egyszerűbben: mások korábbi szolidaritása ho
zott bennünket abba a helyzetbe, hogy hathatósan, erkölcsileg, anyagiké 
és politikailag szolidárisak legyünk másokkal. A magyar társadalom ke
resztyén tagjai sem büszkélkedhetnek valamilyen „erkölcsi magaslaton” 
hogy szolidárisak önzetlen iniciatívából, mivel a társadalom részéről is 
nagyfokú szolidaritást élveznek, amit az ország törvényalkotásai írott 
és íratlan törvényei is kifejeznek.

Szolidaritás — az egyenlők között

Teljes értelmű szolidaritást csak osztály nélküli társadalomban le
het megvalósítani. Osztálytársadalomban csak az egyes osztályok kere
teiben létezik szolidaritás. Kizsákmányolt nem lehet szolidáris a kizsák- 
mányolójával, diszkriminált a kiváltságossal, elnyomott az elnyomóval' 
Ahol ezek a társadalmi kategóriák fennállnak, ott antagonisztikus ellen
tétben élnek, sőt harcolnak egymással a különböző osztályok.

A szocializmusban nincsenek antagonisztikus osztályérdekek, így an
tagonisztikus osztályellentétek sem, azért lehet a társadalom egyre tel
jesebb integrált társadalom, amely minden tagjának közös az érdeke 
és minden tagja egyenlő jogokkal, lehetőségekkel és kötelességekkel él 
Ezért lehet teljességében szolidáris a társadalom minden tagjával és az 
egyén is az egész társadalommal.

Az ilyen szolidáris társadalom csak részben valósult meg, a világ
nak csak egy részén, ahol annak létrehozására adottak voltak ’a lehető
ségek. A békét, igazságosságot és szabadságot akaró emberek tudata 
koncepciózus terve rendelkezett azokkal a hatalmi eszközökkel, amelyek
kel ezt meg is lehet valósítani. Mindig voltak békét, igazságosságot és 
szabadságot óhajtó emberek, de nem rendelkeztek az ezek megvalósítá
sához szükséges eszközökkel, mert más és más kezekben volt a prog
resszív kezdeményezés és a végrehajtás lehetősége, a haladó eszme és a 
hatalom. A szocialista társadalom teremtette meg a két tényező össz
hangját. Elveiben és végrehajtó hatalmi eszközeiben ugyanazt a célt 
tűzte maga elé, a békét, igazságosságot és szabadságot, méghozzá világ
méretekben.

A szocialista társadalom valósítja meg az egyenlőséget, az azonos 
érdekek által meghatározott emberek közösségét, ahol az emberek te
vékenysége csak funkcióbeli különbséget jelent, de nem osztálykülönb
séget, mert ki-ki a maga helyén szubjektív tudatában és objektív mun
kakörében egyaránt ugyanazt a progresszív célt követi.

Szolidaritás — kivel és kivel szemben?

Megszoktuk, hogy a szolidaritást valakiért, vagy valakikért vállal
juk. A keresztyén hagyományos terminológia szinte kizárja a „szemben” 
szót. A keresztyén ember mindenkiért van és senki ellen.

Ez a pozitív egyoldalú jószándék azonban féloldalas egyoldalúságot 
is jelenthet. Jézus — igaz, nem sokszor — egyoldalúan negatíve ítélt meg 
gondolatokat, magatartásokat és embereket. Az egyház két évezrede hir-



deti, hogy Jézus mindenkiért meghalt, mindenkiért feltámadott, minden
kinek az üdvösségét munkálta, ebből senkit nem akart kirekeszteni. A 
templomtisztítás, a gazdag és Lázár és az irgalmas samaritánus történe
te viszont azt is egyértelműen tanúsítja, hogy Jézus a mindenkiért vég
zett szolgálat érdekében kénytelen volt sokak ellen is fellépni. Nem iga
zolta a templomot rablók barlangjává tévő kufárok módszerét, akik ren
delkezésre álltak azoknak, akik az Isten és emberek ellen elkövetett bű
nöket áldozati állatok leölésével akarták jóvátenni.

Jézus egész magatartásával átrendezte a kiért és ki ellen korabeli 
sablonját. Kiállt azokért, akiket a közvélemény semmibe vett és ítéletet 
mondott azok felett, akiket a vallásos közvélemény tiszteletben tartott. 
Jézus szolidaritása egyértelmű volt. Amikor vitába szállt, haragra gerjedt, 
akkor is emberekért szállt síkra. Amikor a farizeusokat feddette, lát
ványosan, botrányosan megszakította velük a közösséget akkor az álta
luk diszkriminált emberek mellé állt. Az egész világért szólt, cseleke
dett, halt meg és támadott fel Jézus, az egész emberiségért hajtotta vég
re váltságművét, de ehhez a váltságműhöz az is hozzátartozott, hogy 
szembeszállt azokkal, akik nem hajlandók azokért az emberekért, ugyan
azért a világért hasonlóképpen áldozatkészen cselekedni, szolgálni.

Mindent összemosó rajongás Jézus nevében békességet hirdetni azok 
számára, akik nyilvánvalóan a békétlenségből húznak hasznot, igazsá
got hirdetni azoknak, akik igazságtalan társadalmi struktúrákat építenek. 
Jézus békességet hirdetett, de szembeszállt a békétlenség vámszedőivel, 
igazságot hirdetett, de szembeszállt azokkal, akik az igazságot lábbal ti
porták. Szabadságot adott, de elítélte azokat, akik bármi ürüggyel meg
fosztották embertársukat a szabadságtól.

A szolidaritás dimenziói

A keresztyén emberek többsége eljutott arra a meggyőződésre, hogy 
szolidaritást kell vállalnia mindenkivel, aki valamilyen testi, vagy lelki 
nyomorúságot szenved. Szolidárisnak kell lenni az éhezővel, kizsákmá- 
nyolttal, jogfosztottal, elnyomottal. Ezek iránt az emberek iránt segít
ségre kötelezett a keresztyén ember. Ez a szolidaritás alapvető motívu
ma. Önmagában azonban kevés. Ilyen formájában teljesen apolitikus, a 
realitásokkal nem számoló, a jótékony nyomorenyhítés szintjén maradó 
jámbor szándék.

A szolidaritás másik dimenziója annak a felismerése, hogy a hat
hatós, radikális és időtálló segítség érdekében össze kell fogni minden
kivel, aki ennek az ügynek az érdekében fáradozik. Nem csak a ve
szélyeztetettel, bajba jutottal, magán segíteni képtelennel kell vállalni 
a közösséget, hanem azokkal is — emberekkel és eszmékkel — akik 
ezek segítségére sietnek. A közös cél, a közös segítő érdek — mert nem
csak haszon, hanem segítő szolgálat is lehet közös érdek! — szolidari
tást teremthet különböző világnézetű emberek között is, ha a közös 
ügyért vállvetve felelősséget és áldozatot vállalnak.

Az előbbiből természetesen következik a harmadik dimenzió is, amit 
a keresztyének nem mindig akarnak tudomásul venni. A szolidaritás 
(egyúttal frontalkotás azokkal az erőkkel szemben, amelyek a bajokat 
■okozzák. Minden bajnak, egyedi, vagy világméretű rászorultságnak ki
mutatható okai vannak. Ha vannak elnyomottak, akkor elnyomók is 
vannak, ha vannak jogfosztottak, akkor jogtiprók is vannak, ha van
nak hideg és melegháborús gócok, akkor a békének leleplezhető ellen
ségei is vannak.



A szolidaritásnak ez a három dimenziója koordinálja és konkreti
zálja a békéért, igazságosságért és felszabadításért szolgálatunkat. Min
dig tudnunk kell, kikkel, kikért és kikkel szemben vagyunk szolidárisak 
a béke, igazságosság és felszabadítás világméretű harcában.

Baranyai Tamás

Fejezetek a svéd—magyar egyházi 
kapcsolatok 17-18. századi történetéből

Elhangzott az uppsalai egyetem teológiai fakultásán 1979. május 7-én

Svédország és Magyarország újkori kapcsolatainak a kiépítése a 
VJ AS A-dinasztia korára, közelebbről a Harmincéves Háború (1618—1648) 
idejére esik. Svédországra, mint az akkori Európa egyik legtekintélye
sebb nagyhatalmára — a DOMÍNIUM MARIS BALTICI-ra — a német 
fejedelmekhez hasonlóan ekkor nagy reménységgel néztek a vallássza
badságukért küzdő erdélyi magyar protestáns fejedelmek és azok alatt
valói is.

A háromszázötven éve, 1629-ben elhunyt Bethlen Gábor református 
fejedelem volt az első, aki — mint felesége, Brandenburgi Katalin révén 
Gusztáv Adolf király sógora — állandó diplomáciai kapcsolatot tartott 
fenn Svédországgal. Utóda, I. Rákóczi György erdélyi fejedelem Gusztáv 
Adolf leányával, Krisztina királynővel 1643-ban kötött szövetsége ré
vén a két nép a közös hadviselésben is kivette részét. II. Rákóczi György
nek X. Károly Gusztávval közös lengyelországi vállalkozása azonban ku
darcba fulladt, sőt ezzel együtt az erdélyi fejedelemség is elvesztette ha
talmát és tekintélyét.

E csaknem fél évszázadra terjedő, a 17. század első felét felölelő kor
szaknak egyik jellemző vonása, hogy azt mind a svéd, mind — főként — 
a magyar világi történészek igen sokoldalúan és részletesen feldolgoz
ták. Ugyanakkor az is figyelemre méltó, hogy ennek az időszaknak vi
szonylag még igen kevés a szorosan vett evangélikus egyházi vonat
kozása.

A 17. század első felében egyedül az egyházi művészet területén 
alakult ki kapcsolat a két nép evangélikusai között. Ennek során tart
juk számon pl. azt a tényt, hogy Gusztáv Adolfnak a 1614—1624. közötti 
években a magyarországi (brassói) evangélikus Sommer Mihály volt az 
egyik kiváló, svéd területen működő udvari ötvösművésze.

Sem az eddig megjelent világi, sem az egyháztörténeti publikációk 
nem tárgyalták még a 17. század utolsó évtizedeinek a történetét. Ezért 
előadásaimban főként erre az időszakra, majd a Nagy Északi Háború 
alatti svéd—magyar egyházi kapcsolatokra fogom irányítani a budapesti 
és bécsi levéltári kutatásaim eredményeinek a reflektorfényét.

*

A 130 éven át uralkodó WASA-dinasztiát 1654-ben a tudvalevőleg 
a W1TTELSBACHOK PFALZ-ZWE1BRÜCKEN1 ágának királyi háza 
váltotta fel Svédország trónján. X. Károly Gusztáv rövid uralkodása



után (1654—60) 37 éven át XI. Károly és nagy államférfia, Bangst Gab- 
rielsson Oxenstierna (1623—1702) kancellár irányították a svéd politikát.

Magyarország evangélikusságának ezekben az évtizedekben voltak 
a legsúlyosabb megpróbáltatásai. 1660 körül — az önök olivai békeköté
se idején — még volt egy halvány reménysugár arra, hogy az immár 
több, mint egy százados Habsburg-uralom jezsuiták ihlette ideológiáját a 
reformáció óta jól és magas színvonalon szervezett iskolai oktatásunk
kal ellensúlyozni tudjuk. Több befolyásos evangélikus fő- és köznemes 
család — főként a Thökölyeket, Petrőczyeket és Wittnyédyeket említ
jük — egyenesen arra vállalkozott, hogy nagy áldozatokkal több közép
iskola mellett egy később egyetemnek remélt evangélikus főiskolát léte
sítsen Felsőmagyarországon. Erre az- ősi, neves iskolavárost, Eperjest 
(ma Presov, CSSR) választották ki. Bár a közbejött, alább ismertetett 
gyászos események végül is csak egy főiskolai jellegű kollégium létre
hívását tették lehetővé, már az alapítást megelőző 1666. évtől van levél
tári adatunk arról, hogy az akadémia leendő fiatal tanára, Dömötery 
György megbízólevelet kap a Kollégiumra való gyűjtésre svéd, holland, 
német és sziléziai területeken. A fennmaradt eredeti jelentés arról szól, 
hogy több, mint 20 000 akkori forintot sikerült Dömöterynek e célra ösz- 
szegyűjtenie.

Ennél a sporadikus adatnál azonban jelentősebb az a közbenjárás, 
amely Oxenstierna kancellár hasonnevű fia, Oxenstierna Benedek kirá
lyi tanácsos, litvániai kormányzó, később bécsi nagykövet működésé
hez fűződik. Az eperjesi evangélikus kollégium alapítása (1667) utáni 
években ui. Bécsben egy nagyarányú magyarországi Habsburg-ellenes 
összeesküvősnek jutottak a nyomára. Az 1671-ben Bécsújhelyen kivégzett 
vezetők római katolikus főnemesek voltak ugyan, a klérus mégis a sor
sukkal régóta elégedetlen és jelentős súlyú protestánsokra terelte a bé
csi hatóságok figyelmét. Sikerült is elérnie, hogy az akkori magyar fő
városba, Pozsonyba összehívott rendkívüli törvényszék — ahogy utóbb 
nevezték: vértörvényszék — csaknem egész evangélikus egyházszerveze
tünket felszámolja. Templomaink zömét erőszakkal elvették, prédikáto
rainkat hivataluktól megfosztották vagy száműzték, sokukat pedig gá
lyarabságra hurcoltak.

A magyarországi evangélikusoknak ebben a szorongatott helyzeté
ben járt közben több ízben is Oxenstierna gróf. Német, angol, latin és 
holland nyelvű, nyomtatásban is megjelent „Memóriái”-jait magyar nem
zetközi könyvtárunk gondosan őrzi. Ezekből a fontos dokumentumokból 
megtudjuk, hogy Oxenstierna felterjesztése alapján maga XI. Károly in
terveniált I. Lipót osztrák császárnál a magyar és sziléziai protestánsok 
érdekében, éspedig az osnabrücki béke pontjaira való hivatkozással.

Válaszában a császár tudatta a svéd királlyal, hogy egyfelől Magyar- 
országra nem vonatkoznak e békekötés pontjai, másfelől e protestánsok 
ellen „non ex odio Religionis, séd crimine Rebellionis”, tehát politikai 
okokból léptek fel, de helyzetük távolról sem olyan rossz, mint amilyen
nek azt Oxenstierna közbenjáró felterjesztése írja.

Az igazság ezzel szemben az volt, hogy a magyarországi protestán
sok valóban mérhetetlenül sok szenvedést álltak ki hitükért és szabad- 
ságszeretetükért ezekben az években. Az 1671—1681 közötti időszakot 
magyar egyháztörténetírásunk azóta is a magyarországi protestantizmus 
„gyászévtizedének” nevezi. Oxenstierna — aki utóbb az uppsalai egye
tem kancellárja lett és emlékiratai szerint sokat tett az egyetemi épületek 
további fejlesztése érdekében — még 1681-ben is beadványt nyújtott be 
érdékükben a császárnál. A Bécshez közeli Sopron evangélikus pré-



dikátoraival az Oxenstierna család több tagja is kapcsolatot tartott. En
nek emlékeként őrzi Evangélikus Országos Levéltárunk Budapesten azo
kat az autográf leveleket, amelyeket Cári Gustav Oxenstierna gróf, 
ugyancsak bécsi svéd követ (sz. 1656) és Sowitsch Kristóf soproni lelkész 
váltottak egymással 1685 májusában. Az exuláns-sorba jutott magyaror
szági prédikátorok közül is többen kaptak anyagi segítséget Svédország
tól. Egyiküktől pl. Parschitius Kristóf északmágyarországi lelkésztől fenn 
is maradt egy dicsőítő költemény, amelyet hálából írt XI. Károly svéd 
királyhoz a tőle kapott segítségért.

A svéd—magyar egyházi kapcsolatoknak egyik legérdekesebb 17. szá
zad végi szakaszáról most részletesebb tájékoztatást adok, annál is in
kább, mert kapcsolatainak ez a fejezete is első ízben kerül a nyilvános
ság elé. Ismeretes, hogy a rebellió vádjával elítélt magyarországi pro
testáns prédikátorok közül 42-en gályarabságra jutottak 1674-ben. Né
melyiküktől eredeti napló is fennmaradt. Földközi tengeri, leírhatatlan 
szenvedésük utáni szabadulásuk 300. jubileumán több idevágó könyv és 
tanulmány is megjelent hazánkban, sőt külföldön is. Egy népszerűsítő, 
németre is lefordított regény is ismertté tette őket az olvasók széles ré
tegeiben.

Annak az útnak a részleteiről azonban még a magyar olvasók, sőt a 
tudományos körök sem tudnak, amely az egyik felsőmagyarországi gá
lyarab lelkész, Nikléczy Boldizsár (16—1) szabadulás utáni skandináviai 
kőrútjával volt kapcsolatos. A Sámuel nevű testvérével együtt gályán 
sínylődő Nikléczy 1676—79 között — mivel hazájába még nem térhe
tett vissza — mint exuláns, hosszabb utazást tett Nyugat- és Észak-Euró
pában. Miután bejárta Svájcot, Németországot, Angliát, Hollandiát és 
Dániát, 1677 őszén érkezett meg Svédországba, ahol több, mint fél évig, 
1678 nyaráig tartózkodott.

Zsebben elférő, szép bőrkötéses Emlékkönyvében több, mint 200 
korabeli autográf bejegyzés található! Ezek közül hadd emeljük most ki 
a svéd vonatkozásúakat. Pontosabban a mintegy 25 svédországi bejegyzés 
közül azokat, amelyek érdeklődésre tarthatnak számot, s melyekről —  
kutatásaim alapján — közelebbit is megtudhatunk.

E bejegyzések eszmetörténeti szempontból külön is érdeklődésre tart
hatnak számot. Abból a korból származnak ugyanis, amikor olyan ne
ves uppsalai tudósok, mint Nils Celsius, Petrus Hoffvenius vagy Olof 
Piudbeck Descartes hatására a kartéziánus eszmék első svéd terjesztői
ként új korszakot nyitottak — és a teológiai fakultáson egyúttal heves 
vitákat is váltottak ki — Uppsalában. Hiszen éppen az 1678-as esztendő 
volt Huffvenius híres könyve, a „Synopsis physica” megjelenési éve, s 
az orthodox lutheránusok nagy vitáinak a kezdete.

Az 1677 őszének végén Svédországba érkezett magyar gályarab em
lékkönyvébe az első svéd bejegyző Hohann Henrik Gerthius, XI. Károly 
gyóntató lelkésze volt. Vigasztaló és bátorító sorai Jézusnak azt a bol
dogmondását idézi, hogy „örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutal
matok bőséges a mennyekben; mert így háborgatták a prófétákat is, akik 
előttetek voltak” (Máté 5,12).

Nikléczy december 7-én Christoph Bezel stockholmi főlelkészt, kon- 
zisztóriumi asszesszort, az ottani német iskola felügyelőjét kereste fel, 
aki azt az útravalót adta neki, hogy hitünk dolgai nem szavakban, ha
nem tettekben nyilvánuljanak meg.

A bizonyára kemény tél elmúltával sűrű egymásutánban folytatód
nak Stammbuch bejegyzései. 1678. március 2-án Gustaf Lohrmann, XI. 
Károly udvari orvosa, s még aznap elődjének, Johann Albrecht Huswedel



udvari orvosnak Berthold nevű fia ír a naplóba: egyikük az elesés le
hetőségére figyelmezteti („facilior currentibus, quam repentibus lapsus”)- 
a másik pedig azzal vigasztalja, hogy „nem az a szerencsétlen, aki szen
ved, hanem aki gonoszt cselekszik”. — Március 7-én Christian Heraus 
•doktor, X. Károly Gusztáv özvegyének udvari orvosa — akinek a fia 
híres svéd numizmatikus lett — jegyzi be Nikléczynek, hogy „nem ér
tékeli az édeset, aki nem ízlelte meg a keserűt”.

Az egykori gályarab Stockholmban ezekben a hetekben még néhány 
német származású, számunkra ismeretlen hitsorsosát is meglátogatta: 
Nicolaus Hopfnert és Matthaus Lauterbachot Nürnbergből, vagy Joachim 
Brandot Hamburgból, valamint a stockholmi német iskola conrectorát — 
majd Uppsalát kereste fel. Itt március 9-én elsőnek Matthias Steuckig 
rektornál, a későbbi püspöknél, ill. érseknél tett látogatást, ugyanaznap 
pedig Martin Brunnerus professzornál, akinek talán ez volt az utolsó 
fennmaradt autográfja, mert a következő évben, 1697-ben már meghalt.

A bejegyzések tanúsága szerint a magyar prédikátor mintegy két 
hónapig időzött Uppsalában. Április 8-án Rudbeck Pétert, az uppsalai 
•német iskola professzorát, majd április 20-án a botanika és anatómia 
professzorát, Rudbeck Olofot a későbbi rektort látogatta meg az egye
temen. E nagy tudós — akinek olajportréja az egyetem falán ma is lát
ható, s akiről Önök bizonyára jóval többet tudnak, mint én — tudomá
som szerint két érdekes dologról is ismeretes. Egyfelől arról, hogy szülő
helyén, Árosában, ahol apja püspök volt, az 1630-ban, keresztelése nap
ján éppen ott tartózkodott II. Gusztáv Adolf király és ő tartotta az új
szülöttet keresztvíz alá. Másfelől azt is feljegyezték róla, hogy egy Upp
salában, 1684-ben megjelent Atlantica című 3 kötetes művében azt kí
vánta bizonyítani, hogy a legtöbb híres nép — mint az angolok, néme
tek franciák, dánok és sokan mások — svéd földről vették eredetüket.

Nikléczy Boldizsár 1678 május elején Uppsalából visszatért Stock-- 
hóimba, ahol néhány héten át még több érdekes személyiségnél tett lá
togatást. Így május 2-án Olaus Swebiliusnál, az akkor 54 éves stockhol
mi főlelkésznél és konzisztoriumi elnöknél. Tudjuk, hogy a korábbi ud
vari lelkész 1675-ben teológiai doktor, 1678-ban Linköping püspöke, majd 
1681-ben uppsalai érsek lett. Tömör bejegyzése sokatmondó: „Itt a ver
senypálya, ott a győzelmi koszorú.” •

Május 10-én Aegidius Strauch -magisternek, a stockholmi német gyü
lekezet lelkészének a vendége. Strauch a szabad művészetek és a filozó
fia magisztere volt, egyben a stockholmi egyházi törvényszék ülnöke. 
Bejegyzése arra emlékeztette magyar látogatóját, hogy senki sem szabhat 
magának más utat, mint amit az evangélium helyez kilátásba: ez pedig 
a szorongattatás, amire fel kell idejében készülnünk.

Nem sokat tudunk — legalábbis magyar földön — azokról a szemé 
lyekről, akiket Nikléczy 1678. május 13—14-én látogatott meg Stockholm
ban. így egyelőre ismeretlen számunkra báró Cronschiöld tábornok ne
ve, aki Róma 5,5 igéjével: „A reménység nem szégyenít meg” — vala
mint Ábrahám Sahlfeldt személye, aki latin és francia emléksoraival ar
ra biztatta, hogy Isten senkire sem rak nagyobb terhet annál, mint amit 
az ember el tud hordozni, s ő, aki mindent ismer, tud és lát, nem feled
kezik meg övéiről.

A május 14-én meglátogatott Eric Lindschiöld — aki azt írta a nap
lóba, hogy drága dolog szenvedni és meghalni a hazáért, de még sok
kal inkább az a Krisztusért — X. Károly Gusztáv király természetes fiá
nak, Gustav Carlsson-nak volt a nevelője, utóbb XI. Károly bizalmasa, 
aki őt grófi rangra is emelte.



Befolyásos svéd udvari emberek mellett Nikléczy ismét több német 
evangélikust is meglátogatott e napokban Stockholmban: így a holsteini 
származású Sommer hamburgi írót, aki az Apostolok Cselekedeteiről 
szóló könyv 3. fejezetének igéivel vigasztalta; a nürnbergi Justinus Jo- 
hannes Yhlent — aki azt jegyezte be, hogy „még ha megölne is engem az 
Űr, akkor is bízom benne” — valamint Johann Paul Ruppe frankfurt am- 
maini ötvösinast, aki Pál apostol szavait idézte: „akik Krisztusban akar
nak élni, üldöztetést kell, hogy szenvedjenek” — majd május 20-án Veith 
Engelhardt nürnbergi pénzverőt, akikről bővebbet nem tudunk. Bizo
nyára németországi útján ajánlották őket az ottani hittestvérek Nikléczy 
figyelmébe.

Ismerjük azonban az Acta 14,22. versét („sok háborúságon át kell ne
künk Isten országába bemennünk”) idéző Isaac Cronström személyét. A 
németalföldi vallásüldözés elől 1626-ban Svédországba menekült erős 
evangélikus Koch-családból származott. Édesapjáról, Marcus Kochról 
tudjuk, hogy ő volt az újkori svéd vas- és réztermelés egyik pionírja. 
Pia, Isaac, mint pénzverőmester és asszesszor 1667-ben nemesi rangot 
kapott, felvette a svéd hangzású ’Cronström zu Bjursfors und Hagermall’ 
nevet, és mint kamarai tanácsos halt meg Stockholmban 1697-ben. Fi
vére, Ábel Marcus Koch — Johan Lénái érsek veje — udvari főlelkész 
volt Stockholmban. Isaac Cronström hasonnevű fia utóbbi bárói rangot 
kapott és híres holland tábornokként halt meg 1751-ben.

E vázlatos felsorolás is mutatja, hogy egyfelől milyen sokoldalú ér
deklődést mutatott a sorsáról bizonyára mindenütt beszámoló és új ta
pasztalatokat gyűjtő magyar gályarab svéd területen, másfelől vissza
adhat valamit a stockholmi és uppsalai élet mozgalmas, 17. század végi 
légköréből.

Nikléczy nem sokkal ezután elhagyja XI. Károly birodalmát. Dietrich 
von Tremen szép rajza már egy dán hajón állít emléket bornholmi lá
togatásának, egy szép francia nyelvű felirattal: „Eső után ismét felra
gyog a nap!” Mi pedig a kései utókor nevében, békés viszonyok között 
köszönjük meg Stockholm és Uppsala népének, hogy a nápolyi gályák 
sok szenvedése után a vendéglátás és hittestvéri szeretet meleg napsuga
rával ajándékozták meg a távoli Kárpátmedence egykori magyar pré
dikátorát!

Mielőtt áttérnénk a Karolin-korszak 18. századi magyar egyházi kap
csolatainak az ismertetésére, még egy magyar protestáns utazónak svéd
országi látogatására hívom fel a hallgatóság figyelmét. A hazánkban há
nyatott sorsa, bécsi fogsága és ott feljegyzett önéletírása révén jól is
mert erdélyi főúr, gróf Bethlen Miklós 1673-ban született Mihály nevű 
fiának stockholmi és uppsalai útjáról fennmaradt, hazai körökben is is
meretlen naplóról van szó. A húsz esztendős református ifjú néhány 
társával 1693-ban jutott el svéd földre, s módjában volt megismerkedni 
a trónörökössel, a későbbi XII. Károllyal is.

„Naplója a kor tudósaira és tudományos törekvéseire vonatkozó ré
sze érdekes korrajz, amely plasztikusan állítja elénk a babona és alchímia 
béklyóiból kibontakozni kezdő természettudomány akkori első tapogatózá
sait. Meglepő, milyen élénken érdeklődött a népjóléti intézmények iránt, 
az árva-szegényházak, kórházak mindenütt érdeklődésének homlokteré
ben állnak” írja a napló felfedezője.

Bethlen Németországból 4 napi tengeri út után 1693 augusztusában 
érkezett Stockholmba. Itt meglátogatta a prédikátorokat és feljegyezte, 
hogy neves magyar protestáns és katolikus teológusok munkáira bukkant 
a könyvtárban. Érdeklődésre tarthat számot az a nyolc nap, amit szép-



tember folyamán Uppsalában töltött. „Meglátogattam Drossander doctor 
uramat, aki in compandio megmutatta az egész curiosum collegiumot” 
— írja. Majd Swebilius Olof uram svédiai érsek honeste excipialt és 
kérdezősködött minden erdélyi dolgokról. Norman úr Magyar- és Er- 
délyországok minden állapotairól és vicissitudóiról indított velem jeles 
discussiokat. Spole András matematicai tanár minden instrumentumit 
megmutogatta: egy hosszú tubust, nagy quadránst, nauticum astrolabiu- 
mot, és egyéb aféle sok szép instrumentumot, kik között maga csinálta in 
piano quam in rotando glóbusokat, proporcionálist, amely a maitól diffe- 
rál, pénzt, melyet visszaforgatván kétféle ábrázatot mutat. Ugyanő mel
lénk rendelvén egy diákot, aki az arithmeticaban respondense volt, kisé
táltunk az Ó-Uppszalában, ahol egy útban láttuk annak az útnak reli- 
quiáit és a templomot, amelynek három részeit, három vallású királyok 
építették. Az egyiket a nagyobbikat építették a pogányok, amely olim 
aranyos volt és az oldalán nyolc ablak volt Jupiter, Mars vagy Neptonus 
vagy Plútó tisztességére.”

Uppsalai élményeit e sorokkal zárja Bethlen: „Megismerkedtünk az 
upssalai lovászmesterrel is, aki magához híván minket, egy kis mester
séges lovat hozata elé, amely egyszer megugraték, azután térdét hajtja, 
annak utánna leült, azután ledőle és holttá tévé magát, hassal fölfordí- 
ták és a lába közé ült egy inas. Hirtelen egyet szól neki a lovászmester, 
az talpra ugrik, azután elüté, a lábával toppantván, hány órákor volt, 
elrugaszkodék azután hirtelen és elmene az istállóban. Szép kis barna 
lovacska volt, mintegy esztendős csikó nem nagyobb semmivel.”

Ilyen élményekkel teli uppsalai napok után tért vissza Bethlen Mi
hály Stockholmba, ahol megtekintették Carlstein éremmetsző raritásait: 
képeit és szobrait, csigagyűjteményét, mérges kígyóit, csudatevő bálvá
nyait. Majd Brenner Illés híres numizmatikai gyűjteményét tekintették 
meg, ahol „a béka fejében termett követ és lapponoknak az ő ördöngős 
dobjokat” csodálták meg társaival.

Bethlen bejutott a királyi palotába is. Ennek folyosóján felfedezte 
Rákóczi György erdélyi fejedelem osnabrücki követének, Dániel János
nak és Fazekas Jeremiásnak a festményeit magyar viseletben. Sikerült 
kihallgatást kapnia a trónörökösnél is, a későbbi XII. Károlynál. Ennek 
nevelőjével, Nordenhjelm Andrással beható beszélgetést folytatott a svéd 
közjogról és közállapotokról. Érdekes, amit ezzel kapcsolatban ír: „Pa
rasztoknak annyi becsületük vagyon, hogy amikor a király fiát, Carolus 
XII. keresztelték, egy parasztember volt a keresztapja, mint a többi stá
tusokból egy-egy személy. Az egész nemzet eddig igen paraszt nemzet
ség volt, hanem ennek a királynak az idejében, minthogy békesség nagy 
volt, mindeneket korrigáltak és jobb rendbe vettek, kiváltképpen min
denekben a franciákat követvén, többnyire mint ételek, szokások, kön
tösök, politikájok is és már épületek szerint is követik őket.”

Látogatást tett Oxenstierna kancellárnál és Staremberg császári kö
vetnél is, majd „a tudósok társaságát” is felkereste. Stockholmi naplóját 
azzal zárja Bethlen, hogy „a lutheránus és hollandi pappal is beszélge
ténk a vallásunkon valóknak opprimálásáról”.

Bethlen János erdélyi kancellár unokája, Bethlen Miklós fia e néhány 
hét svéd tapasztalatait egy egész életre szólóan — s naplója révén még 
az utódok számára is — kamatoztatni tudta hazájában.

A tizenhetedik század utolsó évtizedeinek történetéhez tartozik még 
annak megemlítése is, hogy 1686-ban több ezer főnyi svéd segédcsapat 
érkezett Buda városa alá, hogy segítsen Savoyai Jenő egyesült keresztény 
seregeinek az országot már 150 éve megszállva tartó török csapatok ki-



űzésében. A még feltáratlan adatok zöme a svéd állami levéltárban ta
lálható. Egyházi vonatkozásban tudjuk, hogy SaVoyai Jenő tábornagy 
egyik evangélikus szárnysegédje révén lehetővé vált a Magyarország te
rületén állomásozó svéd katonaság tábori lelkészi gondozása is. Ugyan
akkor azt is tudjuk, hogy Stockholmon kívül a Helsinki Egyetemi Könyv
tárban is szép számmal találhatók 17. sz, végi magyar vonatkozású svéd 
újságok. Ezeknek zöme részletes tudósításokat közöl a Buda, Esztergom, 
Nagyvárad és más magyar városok falai közt lefolyt harcokról és a tö
rökök sikeres kiűzéséről.

A 17—18. sz. fordulójához érve meg kell emlékeznünk egy, a művé
szettörténet körébe tartozó részben mégis egyházi vonatkozású svéd— 
magyar kapcsolatról: egy magyar ötvösművész-dinasztia svédországi és 
a svéd Warou Dániel magyarországi működéséről.

Egykorú források tanúsítják, hogy XI. Károly király 1697. július 
29-én egy magyar ötvösművészt, a Felső-Mo-i Lőcse (ma Levoca, CSSR) 
városából származó, 1694 óta Stettin-ben működő Novoszády Kristófot 
(1670—1732) nevezte ki a stettini Philipp Jacob Hellwig utódjaként „Kö- 
niglicher Hof-und Schlossjouvelier”nek.

Novoszády Kristóf fitestvére, Zsimond (1666—1704) ugyanettől az idő
től fogva Karlskrona-ban működött, amint azt az ottani ötvösök céhköny
ve igazolja. Novoszády Zsigmond tanítványai között a svéd ötvösművé
szet olyan kiválóságai találhatók, mint Magnus Abrahamsson Mynnan 
norrkopingi és Hans Johansson Stadius kristiamstadti ötvösök. Novoszády 
Zsigmond jelentőségét e tények — s többek között náttraby-i templom
ban őrzött zászlós-bárányos aranyozott ezüst paténa — mellett fiának, 
ifj. Novoszády Zsimondnak svédországi működése is bizonyítja. (Meghalt 
1773.) Több mint négy évtizedes karlskronai tevékenységének művészi 
emlékeit a stockholmi, blakingi, lundi, jönköpingi, váxiöi, göteborgi és 
násbyi múzeumok, templomok és magángyűjtemények őrzik.

A magyar Novoszády családnak még további tagjai is működtek 
Stockholmban, így az 1803-ban elhunyt Novoszády Frigyes Zsimond, aki
nek műveit főleg a skanei Övedsklosters-i Hans Ramel-féle gyűjtemény 
őrzi, valamint Novoszády Vlrik, aki a 19. sz. elején Karlshamm-i és 
Karlskrona-i ötvösművészként vált ismertté.

Mi magyarok is őrzünk azonban jeles svéd művésztől származó ötvös
emlékeket a 18. sz. első éveiből. Alkotójuk nem más, mint a most 250 éve, 
1729. november 23-án az akkor Felső-Magyarországhoz — ma Csehszlo
vákiához — tartozó Körmöcbánya (Kremnica) városában elhunyt stock
holmi születésű Warou Dániel. (Szül. 1674.) Magyarországon ő lett a mo
dern barokk éremművészet megteremtője és az ún. „csavaros verőgép” 
első alkalmazója.

Warou édesapja a valószínűleg hugenotta Marcus Warou a stock
holmi St. Nicolai parochia területén dolgozott, mint híres kovácsmester. 
Az ő nevéhez fűződik annak az eljárásnak — az ún. „Letrierung”-nak 
a feltalálása, amely lehetővé tette, hogy az érmek és pénzek peremén fel
iratot alkalmazzanak. A svéd források Marcus Waroux 1691-ben bekövet
kezett halála után már csak szűkszavúan szólnak Dániel nevű fiáról. 
Inkább csak arra szorítkoznak, hogy a tehetséges fiú a továbbiakban a 
híres éremvésőnek, Arwid Karlsteen (Karlstein)-nek a tanítványa lett. 
A fiatal művész ui. ezután vándorbotot vett a kezébe és Danzigban, Bécs- 
ben, majd Magyarországon dolgozott, és nem is tért vissza hazájába. 
Annál többet árulnak el azonban a bécsi Udvari Kamara levéltárának 
fennmaradt iratai. Ezekből megtudjuk, hogy már 1699-ben éremmetsző
nek nevezik ki Bécsben, majd „kamarai fővésnök” címet is megkapja,



azzal a megbízatással, hogy a felső-magyarországi városok pénzverő köz
pontjában, Körmöcbányán működjék.

A bányavárosok grófjának, az evangélikus Hellenbach János Gott- 
friednek a figyelme hamar ráterelődött a kiváló művészre. 11. Rákóczi Fe
rencnek 1703-ban meginduló Habsburg-ellenes szabadságharca során több 
évre Körmöcbánya is a felkelők kezébe került. Erre az időszakra esik 
Warou magyarországi éremművészetének a csúcsa: a Rákóczi fejedelem
ről készült érméi — arcképének első megmintázásához 1703-ban sze
mélyesen fogadta őt az egyik táborban —, több pecsétnyomója, arany
pénze és egy olyan emlékérem, amelyről egyházi, sőt ökumenikus vonat
kozása miatt külön is kell néhány szót szólnunk.

A Habsburg-ház ellen „Confoederatiot” alkotó magyar felkelőket 
Rákóczi Ferenc 1^05-ben országgyűlésre hívta össze Szécsénybe. Itt sok 
égető belső, főleg felekezeti kérdés megoldása is szükségessé vált. A fe
jedelem megyénként három vallásügyi biztost küldött ki a három feleke
zet világi képviselői közül a sérelmek orvoslására és az igazságos temp
lomelosztás végrehajtására. Ennek a három felekezet által — bár csak. 
rövid időre — egyességre jutó történelmi pillanatnak állított emléket 
Warou a szécsényi országgyűlés emlékérmének egyik oldalán. Mitológiai 
jelképpel ábrázolja, hogy az oltár tüzét három veszta-papnő közösen 
éleszti, ezzel a felirattal: „CONCURRUNT UT ALANTCONCORDIA RE- 
LIGIONUM ANIMATA LIBERTATE, ANNO MDCCV. IN CONVENTU 
SZÉCSÉNYIENSI”.

A magyar nép szabadsága és szabad vallásgyakorlata szükségszerű 
összetartozásának ritka szép emléke ez az értékes érem, a svéd és a 
magyar nép fiai 18. század eleji együtmtűködésének emléke. Benne egy
ben jelképes előfutárát értékelhetjük annak az ökumenikus mozgalom
nak, amelynek kétszáz év múlva éppen a svéd egyház érseke, a magyar 
evangélikusság teológiai fakultásának tiszteletbeli doktora Söderblom 
Náthán volt a nagy pionírja.

Dr. Fabiny Tibor

Foglalkozás öregekkel szeretetotthonainkban
Elhangzott az Országos Diakóniai Értekezleten, Nyíregyházán

A témát a Diakóniai Osztály jelölte ki, s vele Otthonaink életének 
legfontosabb tevékenysége fogalmazódott meg, amely minden munkatár
sat közelről érdekel. Szeretetotthoni munkánk általános megjelölése a 
gondozás. A „foglalkozás” kifejezést e fogalom körén belül helyezhetjük 
el, szerves kapcsolatban mindazzal a tevékenységgel, sokrétű munkával, 
amit a gondozás jelent.

A Magyar Értelmező Szótár a gondozás fogalmát így definiálja: 
„Egészségügyi ártalmakat megelőző és elhárító, az életkörülmények meg
javítására irányuló szervezett társadalmi tevékenység.” A gondozott pe
dig: „Ápolt, rendben tartott személy”.

Á fentiekhez kapcsolódva, foglalkozásnak nevezhetjük (a mi speciá
lis területünkön) a gondozásnak azt a részét, amely tervszerű tevékeny
séggel, személyes kapcsolatok kiépítésével felkelti és életben tartja a
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gondozottak fontos testi-lelki-szellemi igényeit és azok kielégítésére tö
rekszik.

A definíció megvitatása helyett a következőkben megkísérlem rész
letesen kifejteni foglalkozásaink tartalmát.

I.

Az öregekkel való foglalkozásra elszánt munkatársnak első lépése 
az öregember megismerése. Talán nem felesleges e helyen — mégha is
métlésekbe bocsátkozunk is —, az emlékezet felfrissítése érdekében rö
viden összefoglalni az öregségre vonatkozó ismereteink egy részét, ki
emelve a nehézségeket, amelyek az öregkorban általánosan és néha 
feltűnő módon jelentkeznek.

1. Az öregember sokkal többet foglalkozik testével, egészségi álla
potával, mint fiatal korában. Élettani funkcióinak változása, gátoltsága, 
hanyatlása a veszélybe jutott ember helyzetére emlékeztet. Sokszor pana
szok légiójával hívja fel környezete figyelmét magára. A velük való 
beszélgetés sűrűn ismétlődő témája különféle panaszuk.

Maga a betegség is új tartalmat kap az öregember életében. Szorong
va éli át, hogy betegsége állandósulhat, s még jobban korlátozza majd 
egyébként is szűk térre szoruló életét.

Egyes lelki folyamatok enyhe csökkenésére is felfigyelhet az öreg
ember. Jelentkezhetik pld. a megjegyző képesség pontatlansága. Bár ez 
nem azonosítható a dementálódással (elbutulással), mégis: észlelése sok 
esetben vészjelzésként hat.

2. Csökken az öregember önértékelése. Sok esetben éppen legszű
kebb környezete, családja, munkatársai, barátai idézik fel benne a csök
kent érték érzését. Nyugdíjával együtt új, ismeretlen életformát is kéz
besítenek részére. Mégha munkahelyén maradhat is, teljesítményében, 
beosztásában többé már nem az, aki volt. A két helyzet közötti különb
séget sem elismerő szép szavakkal, sem jutalmazással nem lehet pótolni. 
Sokan úgy érzik az öregek közül, hogy vesztettek abból, ami egész addigi 
életükben személyük igazi értékét jelentette. Hozzájárulhat még az ér
tékcsökkenés érzéséhez családi környezete, meg nem értő magatartása 
is, sok fájó sebet okozva. Sebeit elrejtve, fájó érzéseit elnyomva néha 
szótlanul tűr, néha azonban gáttalanul feltörő panasz áradat, önvádlás 
kerül környezete elé.

3. Az öregember személyi kapcsolatai megkevesbednek. Ismerősök,, 
barátok, hozzátartozók, rokonok hullanak el mellőle. Üj kapcsolatokat 
keresne, de nincs meg többé testi-lelki rugalmassága új kapcsolatok lé
tesítéséhez. Vannak, akiknek kapcsolatai már életük korábbi szakaszában 
egyetlen emberhez való kapcsolatra szűkültek le, s ha őt elvesztette, egy- 
csapásra mindenkit elvesztett. Sok esetben öngyilkosságra is késztető 
helyzetbe kerülhet az ilyen módon egyedül maradt öregember. A szere
tetotthon közösségébe való lépés még nem oldja meg az egyedüllét tra
gikus helyzetét. A foglalkozó, gondozó munkán múlik, hogy talál-e valaki, 
ebben az új közösségben új személyi kapcsolatokat.

II.

Az öregekkel való foglalkozásunk tervszerű munka, s ezért szemünk 
előtt kell lenniük azoknak a céloknak is, amelyeket foglalkozásainkkal el 
akarunk érni.
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Egyik célt C. G. Jung svájci pszichiáter határozta meg — más vo
natkozásban, de ad analógiám ránk is érvényesen — amikor ezt mondta: 
„Kötelességünk betegeink fiziológiai életmenetét pszichológiailag is vé
gigkísérni”. Ránk vonatkozó változata: gondozottaink életútját foglalko
zásaink keretében nyomról nyomra szeretettel, megértéssel végigkísérni. 
Nem könnyű feladat vár ránk. Aki megpróbálta teljesíteni igazat ad. 
Öregek mellé szegődni kísérőként sokkal nehezebb feladatot jelent mint 
embertársainkat bármely más életkorukban — egy-egy életszakaszon 
végigkísérni. — Pld. gyermekkorban vagy akut betegség idején. —

1. Foglalkozásunk célja, kísérő szolgálatunk segítsége gondozottaink- 
nál első helyen

az öregség elfogadtatása.

Legtöbb ember éppen a testi jelek és jelzések alapján öregedését, 
öregségét bénító, hiábavalóság érzésével éli meg (frusztráció). Lehet, hogy 
szavakkal nem tudja vagy nem akarja kifejezni ezt, mégis gyötri az él
mény. Egyik 80 éves barátunk, otthonunk lakója felkérésre írásban így 
nyilatkozott: „Az öregség kikerülhetetlen tényén nem lehet változtatni. 
A gerontológia tanácsai, hogy a tétlen öregkor a beteg, tehetetlen öreg
korhoz vezet; a tevékeny öregkor pedig a boldog öregség biztosítéka — 
csak frázis. Boldog öregkor nincsen. Tevékenykednék, de nem tudok.”

Az öregkor elfogadásának nehézségei az ún. adaptációs kérdések kö
rébe tartoznak. Minden életkorban jelentkeznek adaptációs nehézségek 
és minden életkorban rendkívül változatos formában. Gyakoriságuk és 
intenzitásuk személyhez kötött, a személyiség testi-lelki állapotához és a 
külvilág hatásaihoz, a körülményekhez kötöttek. Általános azonban, hogy 
az öregember gondolatai leggyakrabban önmaga körül forognak. A be
felé forduló lelki tevékenység képtelen az öregséggel járó jelenségeket 
feldolgozni és elfogadni. Ezért egyre keserűbb hangulatba kerülhet vala
ki. Az öregség jelenségeinek feldolgozására, elfogadására külső, kívülről 
jövő segítségre van szükség. Kísérő és segítőtársként a szeretetotthonok 
gondozói közreműködhetnek.

Mit tehetünk foglalkozásaink során gondozottaink érdekében, hogy 
öregségüket elfogadhassák?

a) Nagy segítségére lehetünk gondozottainknak, ha biztosítjuk őket 
arról, hogy mi úgy ahogy vannak elfogadjuk. Amire önmaga képtelen, 
mi megtesszük. Otthonunk látogatója mondotta el a következő történe
tet. Az egyik szobában visszataszító külsejű öregasszonyt látott, akit azon
ban gondozója fokozott szeretettel fésült és simogatott. Későbbi kérdésé
re, megjegyzésére a gondozónő így válaszolt: Igaz, hogy a néni arca, terme
te nem vonzó, de csodálatosan ragyogó szemei vannak. Talán egyetlen 
olyan öreg sincsen, akiben valami vonzót nem fedezhetnénk fel. Jó sza
vunk, simogatásunk eloszlatja az önmaga ellen érzett averziót.

Nehéz elfogadni az öregséget, defektusaival, hiányosságaival együtt. 
Az étkezésekkel kapcsolatos tisztátalanság, az öregember környezetének 
rendetlensége, az ágy és szobatisztaság hiánya általában ingerlőleg hat 
a gondozókra és rendszabályok útján kísérelnek meg normális körülmé
nyeket teremteni. A fegyelmezés azonban hiábavaló fáradozás, ha nem 
kíséri megértő, rugalmasan alkalmazkodni képes, engedékeny, elfogadó 
magatartás.

b) Az öregség elfogadtatásában segítséget nyújthatunk állandó, rend
szeres érdeklődésünkkel. A „hogy van?” kérdés ne csak formai legyen, 
hanem igazi érdeklődést, meghallgatási készséget fejezzen ki minden al
kalommal. A válaszra adott megfelelő magatartásunk, ha baj esetén azon-



nal cselekszünk gondozottunk érdekében. Csak így érhetjük el, hogy gon
dozottunk érzései felénk fordulnak, mert számíthat ránk. Ebben a lég
körben alakulhat ki a védettség érzése, amely maga is nagy segítség 
az öregség elfogadásában.

Védettségen általában az egészség védelmét, az orvosi segítség biz
tosítását értik gondozottaink. Már a felvételnél az első kérdések között 
szerepel: mikor, hányszor jön orvos az otthonba. Bármennyire jogosult 
a kérdés, pusztán az orvosi segítség nem jelenti a legnagyobbat és a 
legtöbbet, ami az öregség problémáit megoldja. Az egészségért folytatott 
harc mögött néha az öregség elleni naiv küzdelem húzódik meg. Az or
vossal való együttműködés, s vele való esetmegbeszélés és közös akció 
azonban megkönnyítheti az öregség elfogadásának folyamatában jelent
kező sok nehézséget.

Gondozói munkánk különös nehézségét jelenti, ha krónikus (gyógyít
hatatlan?) betegekről van szó. Nekik a betegséggel súlyosbított öregséget 
kell megélniük és elfogadniok.

Az öregség elfogadásának akadálya lehet a megtett életpálya is. Ese
ményei, kedvező vagy kedvezőtlen alakulása, örömei és konfliktusai, fel
dolgozott és fel nem dolgozott élményei, tudatos és tudattalan emlékei 
befolyásolják' a jelen állapotot.

Öregembernél is a tudatos és tudatalatti emlékek nagyságrendi vi
szonya a sziget és az azt körülvevő tenger viszonya. Mindig gondoljunk 
erre, ha valamelyik öregünknél feltűnő, érthetetlen magatartást tapasz
talunk, amelynek eredetéről ő maga sem tud számot adni. A váratlan 
jelenség ne lepjen meg, ne utasítsuk el kurtán, ne veszítsük el türelmün
ket a foglalkozásban. Megértéssel segíthetünk ezen a nehézségen.

Sokszor derülhet fény, ha elég türelmesek vagyunk és meghallgatjuk 
gondozottunkat, adaptálódási nehézségeinek valódi okaira. Sokszor tapasz
talhatjuk, hogy kisgyermekkori élmények, sérülések okozzák a nehézsé
geket. Ügy tűnik néha, mintha az öregember személyisége azon a fokon 
megrekedt volna vagy arra a szintre visszaesett volna. A mélylélektan 
szabályai szerint ilyen állapot alkalmas a frusztációra, s egyben a nyug
talan és támadó magatartásra; az agresszióra is.

Az ember életútját konfliktusok és tragédiák is kísérik, s mély nyo
mokat hagyva alakítanak bennünket szüntelenül. Ilyen úton érkezünk 
az öregségbe. Nem közömbös öregségünkre nézve életutunk tartalma és 
élményeink módja, minősége. Az életút ilyen jelenségeinek figyelembe
vétele nélkül és megértése nélkül foglalkozásaink öreg gondozottainkkal 
terhes, sőt értelmetlen munkát jelent, amely magán viseli saját fruszt
rációnk jegyeit. Megértő közeledésünk, meghallgatási készségünk, türel
münk nagy segítséget jelenthet gondozottainknak. Gondozottainkkal 
együtt mindig Isten színe előtt állunk. Múltjukkal és jelenükkel együtt. 
Isten kérdése a régi, jól ismert kérdés: „Hol van a te testvéred?” Hogyan 
alakul a ránkbízottak sorsa, amely összefonódik a mienkkel? Milyen vi
szony alakult ki közöttünk? Tudtuk-e Jézus bocsánatát és szerétét az ő 
múltukra is érvényesen elmondani, megmutatni az őket elfogadó szere- 
tetünkben? Beszédünk és cselekedetünk meggyőzőek-e ebben a vonat
kozásban? Isten nem folttalan múltunkért szeret bennünket, hanem Jé
zus Krisztusért, öregeket és fiatalokat egyaránt.

Isten szeretete adhatja vissza az öregember józan önbecsülését is. 
Kegyelmes cselekedetével szabadíthatja meg a frusztrációtól és az ag
ressziótól is. Ezért az öregembert kísérő szolgálatunk, a vele való foglal
kozásaink, a kegyelem hirdetésében érik el legmagasabb pontjukat. Fog
lalkozásainkban sokat segíthet évek során kialakult rutinunk (ügyessé-



günk, nagyfokú jártasságunk), de a célhoz személyiségünk teljes beveté
se, mindenekfelett pedig a Lélek ajándéka vezethet.

2. Foglalkozásunk másik célja gondozottaink érdekében a szeretet- 
otthoni

környezet elfogadtatása.

Vidéki otthonunk munkatársa számolt be az alábbiakról. Őreg nénit 
vettek fel, s mikor megérkezett (meghozták) leült a székre és szívet tépően 
sírt. Szava sem volt a könnyektől, vigasztalhatatlanul zokogott. Nem hasz
nált a legkedvesebb vigasztaló szó sem. Csak órák múltán, másnap volt 
a néni kontaktusképes.

Bizonyára többen is beszámolhatnának hasonló tapasztalatokról, 
amelyek arra figyelmeztetnek bennünket, hogy az öregember részére a 
szeretetotthonba költözés addigi életútjának megtörését és nem egyenes 
vonalú folytatását jelenti. A beköltözés sokszor megrázkódtatást és nem 
kizárólagos örömöt jelent. Foglalkozásunk jó szolgálata kezdetben irá
nyuljon a szeretetotthoni új környezet, légkör zökkenőmentes elfogadta
tására.

A szeretetotthon környezete legtöbb beköltözőnek új helyzetet je
lent, amellyel eddig nem ismerkedhetett meg, nem készülhetett fel és 
nem is készítette fel senki sem. A szeretetotthonban ebben, a szervezett 
és intézményesített lakásban, elsősorban is egész sereg nem rendezett, 
kölcsönös emberi viszonylat várja. Ezek részben függőleges, részben víz
szintes síkban keletkeznek és hatnak rá. A viszonyokat meg kell ismer
nie. A mi feladatunk a megismertetés és elfogadtatás.

a) A szeretetotthoni életforma elfogadtatására alkalmas eszköz az 
írott házirend. Jogok és kötelességek foglalata, rend és fegyelem meg
fogalmazása. Bölcs, a lakókra tekintő összeállítása, sok tapasztalatot és 
gerontológiai szakértelmet igényel. Van-e minden otthonunknak házi
rendje?

A házirend ismertetése történhet az öregek csoportjában, pontonként 
vagy témánként, beszélgetés formájában. Történhetik egyéni beszélge
tésekben vagy a szöveg kézbe adásával. A házirend nem lehet elriasztó 
szigorúságával. Arra szolgál inkább, hogy biztosítsa a bentlakók életének 
szabadságát, zökkenőmentességét. Segítséget nyújtson olyan életvitel ki
alakításához, amely megfelel az evangélium szabadságának és biztosítja 
mindenki részére a védelmet mind lelki mind higiénés vonatkozásban.

b) Gondozottaink elhelyezésében is már kifejezésre kell jutnia segítő
készségünknek és megbecsülésünknek.

Épületeinket az öregember adottságaihoz kell alkalmazni. Apró, cse
kély költséget jelentő építészeti megoldások nagymértékben megkönnyít
hetik a bentlakók életét. Ilyenek pld.: lépcsők helyett rézsűk alkalmazá
sa, a fürdőszobákban kád helyett fürdőtálcák alkalmazása, W. C.-ben, 
folyosókon antropometriailag helyesen és célszerűen elhelyezett kapasz
kodók, melegvíz-szolgáltatás stb.

Gondozottainkkal való törődésünk jele, ha a lakószobákat megfe
lelően rendezzük be. Nagy jelentősége van annak, hogy otthonainkba 
költözők megszokott, kedvelt bútordarabjaikat is magukkal hozhatják. 
A berendezés helyességének első feltétele a praktikusság. A célnak meg
felelő nagyságú és számú bútorok kerüljenek a szobákba. Mindenképpen 
el kell kerülni a zsúfoltságot, a zugok megtöltését apróbb holmikkal, mert 
akadályozza a takarítást és a helyiség tisztántartását.

A szeretetotthoni környezet kialakításában mégse pusztán praktikus 
szempontok vezessenek bennünket. Megkönnyíti a lakók alkalmazkodá
sát az esztétikailag is gondozott környezet. Nem hiányozhatnak ezért a
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szobából, folyosókról, közös helyiségekből a képek, vázák virágokkal, 
apróbb emléktárgyak sem. A szőnyegek használata ugyan meleg hangu
latúvá teheti a lakószobákat, a közlekedésben azonban sokszor akadályt, 
néha veszélyt jelentenek a lakóknak. Könnyen megbotlanak a nehezeb
ben járók és baleset áldozatai lehetnek.

A szeretetotthon vezetősége gondoskodjék arról, hogy külső jelekkel 
is megőrizhessék a lakók régebbi környezetüket. A szobaajtókon névtábla 
jelezze, hogy kik laknak ott. Néha ilyen apró figyelmesség a személyiség 
megőrzésének jó eszköze lehet, amely biztosítja gondozottunkat arról, 
hogy nem csupán semleges szám az életben hanem az a személy, aki volt 
beköltözése előtt. A környezethez való adaptálódás folyamatában néha 
nagy segítséget jelent ez az apró figyelmesség is.

A gondozóknak gyorsan meg kell tanulniok gondozottaik nevét. Meg 
kell tudniok, milyen megszólítást fogadnak el legszívesebben. Ilyenfor
mán js jól alakíthatjuk ki a kölcsönös bizalmon alapuló és az öregem
bert megillető megbecsülést magában foglaló légkört. A fölényesség, a 
lekicsinylő bánásmód vagy az émelyítő édeskedés sokszor hat bántóan 
s akadályozza — talán hosszú időre — a bentlakók jó beilleszkedését 
környezetükbe.

Szeretetotthonainkban az úgynevezett paternális szociológiai forma 
érvényesül legtöbb helyen. A vezető, mint atya a családban, tekintélyi elv 
alapján kormányoz. Ez az életforma önmagában nem rossz, nem kell vál
toztatni rajta. Ha meggondoljuk, az előző nemzedékből származó 
öregeink hasonló családi életformákból jönnek otthonainkba és ezt a 
szociológiai formát ismerték el és fogadták el a gyülekezeti életben is. 
Gondolnunk kell azonban arra is, hogy a szeretetotthon lakóinak közös
sége a személyiségek új csoportját alkotja, a csoportnak új dinamikájá
val, amelyet egy-egy gondozott beköltözése előtt még nem élhetett ót. 
(A csoport dinamikáján értjük azokat az erőket, amelyek a csoporton 
belül érvényesülnek vagy érvényre jutni akarnak, pld. érdekek, nézetek 
stb.) Ezt az adottságot a vezetőnek fel kell használnia a gondozottak 
adaptálódása érdekében. Közös megbeszélések, véleménycserék, javasla
tok a vezető beavatkozása nélkül is alakíthatják, jó irányba vihetik a 
közösséget.

c) Különös figyelmet kell fordítanunk otthonainkban a lakók egymás
hoz való viszonyának alakulására. Jól meg kell választanunk a beavat
kozást igénylő helyzetet'vagy a be nem avatkozást igénylő helyzetet. 
A legtöbbször rendkívül kényes feladat döntőbíróként beavatkozni, a 
gondozottak egymás közötti vitás kérdéseibe, vagy a gondozók és gondo
zottak nézeteltéréseibe. Sokszor kell azonban vállalni a kényelmetlen 
szerepet is, de mindig azzal a szándékkal, hogy a közösség kohézióját 
erősítsük.

Általában kerülni szoktuk szeretetotthoni közösségeinkben előforduló 
öregkori szexuális problémákat. E helyütt csak a nemek együttélésének 
kérdésére kívánok utalni. Megállapították, hogy az öregemberek meg
lepően nagy százalékban még szexuálisan aktívak. 215 fős csoportban 
(116 férfi, 99 nő) végzett felmérés adatai szerint 81 személy szexuálisan 
aktív (61 férfi 20 nő). Számításba kell venniök szeretetotthonainknak, 
hogy a gondozottak jelentkező házassági szándékát megfelelő elhelye
zéssel segíteni tudják. A legtöbb helyen az épületek szűkössége miatt 
rendkívül nehéz feladatot jelent ugyan, mégis a mi segítségünket igény
lő, részünkről elháríthatatlan feladat.

Nagy tapintatot igénylő problémát jelenthet az otthonokban adódó, 
öregek közötti partnerség — udvarlás kérdése is. Általános tapasztalat,

363



hogy az erélyes beavatkozás, tiltó rendelkezés, a meg nem értés vagy 
prüdéria megnyilatkozása. Megértéssel és jóakarattal azonban sok kényes 
helyzetet is erkölcseink alapján lehet rendezni. A szeretetotthoni kör
nyezet elfogadtatása ebben a vonatkozásban is a legfontosabb cél.

d) 80 éves gondozottunk ír a következőképpen: „Az öregember el
fordul környezetétől, azoktól, akik zavarják, félrevezetni igyekeznek. 
Mindenről beszélnek vele, csak a bekövetkező igazságról nem. Elfordul, 
félrevonul, a magányt keresi, amelynek csendjében gondolatokat válthat 
Istennel.”

Jogos kívánságnak érzi az ember, hogy a szeretetotthonok lakói ré
szére a közösség mellett, a programok mellett biztosítani kell a magányt 
és a csendet, az elvonulást és az elmélkedés lehetőségét is. Meg kell adni 
az alkalmat még akkor is, ha kifejezett igény nem jelentkezik. Alkalmas 
hely az ebédlő, a könyvtár, a társalgó, a kert sarka. Egy-egy kényelmesen 
berendezett zug már maga is hívogatólag hat, a védettség és a csend 
szimbólumaként a megnyugvás ígéretével.

A fentebb idézett levél így folytatódik: „Az öregeken igazán akkor 
segíthetünk, mikor a világ dolgai iránt szétoldódó figyelmüket és erejüket 
nem naiv előadásokkal és erőltetett foglalkozásokkal akarjuk lekötni, 
hanem ha körülöttük a természetes folyamatokat nem zavarjuk meg.” 
A szavakból áradó tapasztaltságot és kívánságot, azt hiszem valameny- 
nyien egyetértéssel fogadhatjuk és teljesítésével gondozottaink adaptá
cióját új környezetükhöz előmozdíthatjuk.

e) Az elmondottak mellett ragaszkodunk otthonainkban azokhoz a 
foglalkozásokhoz is, amelyeknek segítségével gondozottainkkal bekapcso
lódhatunk a falakon kívül iramló életbe. Éppen az öregember korai, nem 
szükségszerű beszűkülése, visszavonulása ellen tudunk harcolni ezekkel 
a foglalkozásainkkal. A kultúra, a haladás a művészetben, tudományban 
és politikában ne legyen gondozottaink részére elhagyott világ. Mozgó
síthatjuk bentlakóinkat különféle alkalmakra. Templomok és gyülekeze
tek látogatása, tárlatok és múzeumok megtekintése, tapasztalataink sze
rint rendkívül sokat jelent gondozottainknak. Szívesen készülődnek, ér
deklődéssel figyelnek, örömmel fáradnak el és hosszú időn át élnek egy- 
egy esemény emlékeiből, miután hazatértek. Oda vezethet egy-egy prog
ram megvalósítása, hogy új otthonát valóban sajátjának érezheti, jobban 
mintha állandóan falai között élne.

Kedvelt öregeink körében a klubélet. Előadók a legkülönbözőbb fog
lalkozási ágakból, mesterségekből és művészetekből, mindig szívesen tesz
nek eleget a felkérésnek és jönnek az öregek körébe. A klub-összejövé
teli alkalmak sem hatnak kényszerítő módon, a hívogatás azonban mindig 
készséges követőkre talál. Különösen akkor, ha az összejövetelek tartal
ma, formája alkalmazkodik a hallgatók többségének szellemi szintjéhez 
és lelki adottságaihoz.

f) Gondozottaink új környezetükben általában jobban alkalmazkod
nak, ha rendszeres elfoglaltságukról tudunk gondoskdoni. A legtöbb eset
ben nem a régi munka folytatásáról van szó, bár akad példa ilyenre is. 
Szeretetotthonaink e foglalkozás keretében három formában segíthetik 
elő gondozottaik jó beilleszkedését.

1. A gondozottak bevonása az otthon életével kapcsolatos teendők 
elvégzésébe. Mint pld. a szobák finom-rendjének fenntartása, a krónikus 
betegek kiszolgálásában való segítés stb.

2. Lehetőséget nyújthat a szeretetotthon a kedvtelő foglalkozás 
(hobby) folytatására barkácsműhelyek, helyiségek és felszerelések ren
delkezésre bocsátásával.



3. A területileg illetékes szociális foglalkoztató szervezetbe kapcso
lódva bérmunkával is elláthatjuk gondozottaikat, ha erre vállalkoznak.

A felsorolt, és minden egyéb foglalkoztatási formában is érvényre 
kell juttatnunk az önkéntességet gondozottaink részéről. A munka jelle
gét illetően fontos szempont, hogy örömöt szerző, kreatív (alkotó) elfog
laltság legyen. Az otthonnak teljesített szolgálatok szeretetmunka jelle
gét emeljük ki, az érte járó elismerés formájában. A gondozott ilyen 
módon egy kicsit munkatárssá is válik, együtt dolgozva közös célokért 
a gondozókkal. Jó alkalom az együttdolgozás a beszélgetésre, megismer
kedésre, jobb kapcsolatok kialakítására.

g) A beilleszkedést kissé paradox módon, de tapasztalataink bizony
sága szerint előmozdítja a gondozottak üdültetése. Egyházunk balaton- 
szárszói üdülője a szezon végi időben alkalmat nyújt, helyet biztosít 
öregeink részére. Egyik 8 tagú csoport 5 tagja első alkalommal látta 
ilyen üdülése alkalmával a Balatont. A környezetváltozás, az utazás, 
a természeti szépségek frissítő hatása hosszú időn át érezhető volt nem
csak a résztvevőkön, hanem állandó környezetükön is.

Örülhetünk egyházi vezetőségünk új tervének: a Mátraszentimre— 
Bagolyirtási üdülő, ha ismét megnyitja kapuit, diakóniai üdülő lesz. 
Öregjeink életében már most ajándékként hat a terv.

Az alkalmazkodás folyamatában gondozottaink részéről sokszor új 
igények jelentkeznek, váratlan ötletek hangzanak el a szeretetotthoni 
közös élet formálására. Fogadjuk megértéssel és józan mérlegeléssel eze
ket a megnyilatkozásokat, örüljünk, hogy vannak öregek, akik még 
nem fásultak, fáradtak. Változtatni kívánnak és talán képesek is, új 
körülményeik között is, saját életformájukon és másokén is. Elősegítik a 
kölcsönös alkalmazkodás lehetőségét is.

3. Öregeinket kísérő szolgálatunk elengedhetetlen része

a halálra való felkészítés.

Az a gyakorlat, hogy az öregekkel való foglalkozás, beszélgetés, 
■együttélés során a halál témáját, a felkészülés egész témakörét nem mer
jük megközelíteni. E kérdés tabuként kezelése, a valóság megérteni nem 
akarása, szándékos meghamisítása az öregkor lényegének megértésétől 
foszthatja meg gondozottainkat, s egyben keresztyén hitünk és remény
ségünk erőtlenségét is mutatja.

A halálról való beszéd helyes formáját többek között Luther is meg
adja „A halálra készülésről” c. 1519-ben megjelent sermójában:

„Ne nézd a halált önmagában, ne is csak magadban s természetedben 
szemléld. Különben elvesztél. Fordítsd el szemedet, szíved gondolatait, 
érzékeidet, ha kell erőszakkal is a halál képéről. Erős és buzgó akarat
tal a halált csak Jézus Krisztuson szemléld. A halál így nem ijesztő vagy 
rút dolog lesz számodra, hanem megvetett, megölt, az életben mégfojtott 
és legyőzött dolog. Jézus Krisztus csupa élet s azok is, akik hozzá tar
toznak!”

A tabuizálás ellen szól a 39. zsoltár 5. versének kérő imádsága is: 
„Add tudtomra Uram, életem végét, meddig tart napjaim sora, hadd tud
jam meg milyen múlandó vagyok!”

Isten igéje, elköltözött elődeink hitbeli példájukkal erősíthetnek ben
nünket öregeket kísérő szolgálatunkban, amikor a halállal való konfron- 
tálódásukban segítségükre kell lennünk. Nem hallgathatunk e témáról 
az otthonokban az áhítatotok és Istentiszteletetek igehirdetéseiben. Nem 
lehet azonban állandó jellegű téma, mert ezzel vesztene igehirdetésünk



igazi mélységéből. Együttélésünk az öregekkel kifejleszti bennünk az ér
zékenységet és tapintatot, hogy személy szerint az érdekeltekkel, lelki- 
pásztorként nyíltan beszélhessünk a halál témájáról.

Vegyük észre a visszahúzódó, szomorkodó öregeket, mert talán ép
pen nekik akarja ilyen formában a tolakodó halál értésükre adni, hogy 
jelen van az életben. A szomorúság jele annak, hogy lazulnak a szálak 
amelyek az embert a tárgyakhoz és személyekhez kötik. Ezeket a kötelé
keket következetes munkával, belső lelki tevékenységgel, lassan fel kell 
oldani. A szomorúságban jelentkezhetik bűntudat vagy érzelmi sivárság 
is. Mindkét esetben segítséget nyújthatunk beszélgetéseinkkel vagy pusz
tán meghallgatásukkal ennek az állapotnak feloldásában. Jézus Krisz
tusban a bocsánat és a szeretet ereje segíthet itt. A szomorúságban élő 
ember lélektani szempontból a kis gyermekhez hasonló állapotban van, 
így Jézus hívása éppen neki szól és segítségét ő tapasztalhatja meg kéz
zelfogható módon.

A szomorúság állapotában kerülnek felszínre a döntő nagy kérdések: 
mi értelme volt a megtett életútnak, miért történt minden, mi a cél stb. 
A felelet nincs kezünk ügyében, nem adhatunk általános érvényű magya
rázatokat. Magunk is hitben élve keressük a feleleteket és reménységben 
formáljuk meg válaszainkat.

Mindenképpen fontos, hogy jó időben szóljunk s ne késsünk el vi
gasztalásunkkal. Amíg gondozottainknak tiszta a tudata és felfogni ké
pesek helyzetüket, alkalmazni tudják magukra Isten igéjének üzenetét.

Kísérő szolgálatunknak néha a legnehezebb szakasza haldoklók mel
lett állni, hozzájuk szólni. Az ember haldoklása nem az öntudatveszté- 
ses állapottal kezdődik, hanem esetleg már akkor, amikor az orvos meg
fogalmazta diagnózisát a feltartóztathatatlan és visszafordíthatatlan be
tegségről. A haldoklás akkor kezdődhetik, amikor valakinek megszűnnek 
érzékei a valóság felismeréséhez és csak a maga külön, esetleg bizarr 
világában él. Felvetődik bennünk a kérdés: megmondjuk-e, feltárjuk-e 
a való helyzetet, a vég közvetlen közelségét?

Mérlegeléseink során számításunkba kell venni a várható reakciót 
betegünk részéről. Általában az egyén élete folyamán már kialakult reak
cióformákra lehet számítani.

E. Kübler-Ross foglalkozott a haldokláspszichológia jelenségével. 
Megfigyelései szerint öt formát lehet megkülönböztetni.

a) Az első lehetséges magatartás a közeli halálra vonatkozó közlés 
elutasítása. Téves a diagnózis, elcserélték a leleteket, felcserélték a ne
veket. A megállapítás nem vonatkozhatik a betegre. Ilyen és hasonló 
illúziók szokatlan aktivitásra is képessé teszik a beteget.

b) A következő fázis jellemzője a sértődöttség és a harag, amely ilyen 
kérdésekben szokott jelentkezni; miért éppen engem ért a halálos beteg
ség, én sem vagyok rosszabb azoknál, akiket elkerült.

c) A harmadik fázisban tulajdonképpen a környezetet megveszteget
ni akaró alkudozás folyik az életért. Mindenét odaadná a beteg, ha meg
szabadulna halállal fenyegető helyzetéből. Üj, más orvos, jobb gyógysze
rek, eredményesebb ápolás igénye jelentkezik ebben a fázisban.

d) A negyedik fázisban szokott a reaktív depresszió jelentkezni, 
amely az életveszély érzetével kapcsolatos.

e) Az utolsó fázis a beletörődés állapota a fáradtság és tehetetlenség 
érzésével.

A több mint 2 ezer beteg megfigyelésén alapuló megállapítások fő
ként kórházi betegágyon haldoklókra vonatkoznak, akiknek java része a 
legsúlyosabb, gyógyíthatatlan betegségben szenved és csak részben öreg



ember. Ennek ellenére jól alkalmazhatjuk, öregekre vonatkozó megfi
gyeléseinkkel kiegészítve s használhatjuk szolgálatunkban. Megfigyelhet
jük, hogy minden fázisban az öreg ember leggyötrőbb érzése, hogy egye
dül marad. Szavak nélkül is megérti állapotának válságát. Az orvos egy
re kevesebb alkalommal jön hozzá, talán megkevesbednek a rokoni, ba
ráti látogatások is. Ügy érzi, már „leírták”.

Lehetséges, hogy az orvos gyógyító kezeléseit befejezi, nem tud haté
konyát, újat nyújtani, s a maga részéről minden további beavatkozást 
hiábavalónak tart. Helytelenítjük ezt az orvosi magatartást. Többször 
tapasztaltuk, hogy reménytelen, haldokló állapotból volt még visszaút 
hiába járták körül a siratóasszonyok a betegágyat.

Nekünk, akik az öregek kíséretére vállalkoztunk, szolgálatunkat mel
lettük mindvégig, reménységben és reménytelenségben is végeznünk kell. 
Ne hagyjuk őket egyedül haldoklásukban sem. Ez a magatartásunk meg
nyugtatóan hat. Közelségünk alkalmat és lehetőséget nyújt a nagy re
ménység felkeltéséhez: Jézus nem hagyja el övéit haldoklásukban, sőt 
halálukban sem.

Muncz Frigyes
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Egyház a nagyvilágban

Az élet alapkérdéseire a társadalom valóságán belül 
kaphatunk feleletet

(Interjú Terho Pursiainen finn lelkésszel)

Terho Pursiainen 1945-ben született, 1968-ban lelkésszé szentelték. 
'Segédlelkészi és vallástanári évei közben 1970—72 tört. ciklusban ország- 
gyűlési képviselő a finn demokratikus pártok összefogó szervének prog
ramjával. Jelenleg az egyik megye szociális- és egészségügyi osztályának 
vezetője. 1969-ben jelent meg „Uusin testamentti” (Legújabb Testamen
tum) c. könyve, amely Finnországban igen nagy port vert fel, s rövid idő 
alatt hat kiadást ért meg.

Lőrinc Éva magyar újságórónő beszélgetést folytatott vele. Nyilatko
zatából a finn társadalom helyzetének, egyházi viszonyulásoknak, s egy 
függetlenül gondolkodó fiatal lelkész eszmélkedésének érdekes vonásai 
rajzolódnak ki.

Alább közöljük Pursiainennek a kérdésekre adott válaszait.

1. Személyes fejlődésem pappá és szocialistává

A teológiai fakultásra annak idején azért mentem, mert vallásos 
otthonban nevelkedtem és sokat olvastam ebben a tárgykörben. Feléb
redt hát bennem igen sok nyitott kérdés a vallásról. Arra gondoltam, 
hogy tudományos nekifeszüléssel a teológiában megnyílnak majd ezek 
a kérdések. Természetesen észrevettem, hogy a teológiai tanulmányok 
önmagukban senkinek sem oldják meg a vallásos kérdéseit. Ezeknek 
ugyanis a természetük, a lényegük nem tudományos.

Tanulmányaim során természetesen formálódott a saját életfelfogá
som is, amely egy bizonyos teológiai látássá lett.

A magam által megformált felfogásomnak három eleme volt. Először 
is igen alapos vizsgálódással néztem a fundamentalizmust. Az én néze
tem szerint a fundamentalizmus látványos beleakadás a rosszul felfogott 
hagyományba. A beleakadás csak intellektuális becstelenséggel volt le
hetséges. Egyetlen ember lelkét sem lehet megváltani azáltal, hogy szét
zúzzák intellektuális erkölcsét. Másik elem felfogásomban az volt, hogy 
nem képzelhető el feleletet kapni az élet alapkérdéseire, ha azt a társa
dalmi valóságon kívül keressük. Az újtestamentomi írásmagyarázat mű
velése is arra vezetett engem, hogy Jézusnak Isten országáról mondott 
szavai nem annyira a lélek belső valóságára vonatkoznak, mint inkább 
egy valahol létezhető másik világra. Isten országának eljövetele változást 
jelent abban a valóságban, amelyben élünk. Ez ahhoz a feltételezéshez 
vezetett, miszerint az igazi keresztyén hit természeténél fogva nem lehet 
hatástalan az, emberek egymáshoz viszonyulására, lényegében politikai 
érdeklődésre a társadalomban, és a változtatásra törekvésben sem hatás-
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tálán. Harmadik elem annak a megértése volt, hogy az az erkölcs, amely
re nevelődtem, amelyre a keresztyén hit nevében neveltek, döntő részé
ben és egész felépítésében leginkább az előző nemzedékek élethelyzete 
és az elmúlt idők embercsoportjai egymás közötti ellentéteinek ruhánkra 
tapadt életbölcsessége volt. Nehéz küzdelem ez annak az embernek, aki 
Jézus tanítványa akar lenni, hogy látja a küzdelem Jákob-szerűségét 
saját lelkiismeretévpl, amelyben a meghamisított hagyomány trombitája 
egyre csak hamisan tanácsolja őt.

1969 tavaszán ezeket a gondolataimat könyvbe foglalva megjelentet
tem, amelynek címe „A legújabb testamentom” volt. A könyvnek a finn 
viszonyok között kivételesen nagy sikere volt, folyamatosan hét kiadást 
is megért. A siker nagyrészt annak a nyilvánosságnak köszönhető, ame
lyet a jelzett év elején a finn televízió egyik legjobban kedvelt szórakoz
tató és párbeszédes sorozatában kaptam.

A TV-adást és könyvem megjelenését páratlan nyilvános izgalom 
követte. Számomra, aki eleddig jobbára csak tanultam és teoretikusan 
voltam elfoglalva, az az izgalmi idő új arcával mutatta be a finn társa
dalmi valóságot. Észrevettem azt a küzdelmet, amit az emberek felfogá
sának belső birtoklásáért folytatnak. Észrevettem azt az erkölcsöt, vagy 
annak hiányát, amelyben a maradi erők bevetettek egy csoportot hazánk
ban, bármily ironikus is, a keresztyén erkölcs nevében. Világossá lett 
előttem a politikai és osztályérdekek közeli kapcsolata az egyházzal s a 
hírközléssel. Politikai meggyőződésem elmélyült és oly tisztává lett, hogy 
megtaláltam helyemet a SKDL-ben, a finn kommunisták és különböző 
szocialisták egységszervezetében, ahol nagyon különböző emberek tud
nak együtt munkálkodni a társadalmi változásért, az ember javára.

Nyilvánosan leszögeztem döntésemet az iránt, hogy a keresztyén sze
retet kívánalmaitól egyenes út vezet a szocialista világfelfogásig. Ha tisz
tán akartunk szeretni, akkor értékelésünk alapja, kritériuma szeretetünk - 
ben az, hogy törekszünk-e igazán megfelelő időben változásra az ember 
életében, aki szeretetünk tárgya. A változások elérése feltételezi azt, hogy 
szeretetünk rendszeres, nem alkalmi, hogy szeretetünk nem szeszélyre 
alapozódik, hanem felebarátunk élethelyzetének lehető mély ismeretére, 
s hogy az emberek javára folytatott tevékenységünk nem tünetek felté
telezésén, hanem a lehető legtudományosabb okok s a következmények 
közötti kapcsolatokra alapozódik. így jutottam el arra a döntésre, hogy a 
folyamatosan szenvedő felebarát életének megváltoztatására a mi ha
zánkban nem lehet másképpen törekedni, mint az SKDL módján.

2. Lehet-e lelkész kommunista?

Én magam nem vagyok a kommunista párt tagja. De az evangélikus 
egyháznak azok a lelkészei, akik a kommunista párt tagjai, ismeretségi 
és baráti körömhöz tartoznak. Talán nekik kellene a maguk részéről erre 
a kérdésre felelniök. A magam döntése, hogy az SKDL kommunista párt
hoz nem tartozó szocialistáinak csoportjába tartozom, két okra vezethető 
vissza. Az egyik ok igen gyakorlati. Nálunk Finnországban ez az SKDL 
működik. Más kapitalista országokban, ilyen kommunistákat és más szo
cialistákat közös munkára fogó szervezet általában nincsen. Olyan együtt- 
munkálkodás tehát, ahol alapszervezet nélkül lehetne a kommunista párt
hoz nem tartozónak is teljes társadalmi súllyal, közös nevezőre hozott 
törekvésekkel kommunistákkal együtt dolgozni, nincsen. A másik ok 
teoretikus, mondhatnám így is, teológiai. A szocialista társadalmat jól el 
lehet képzelni. Szocializmus van hazánkban is, megvalósítják már a gya-



korlatban is. Ez oly mértékben magasabb szintű az emberek közötti kap
csolatok rendezésére, mint a kapitalista rendszer, hogy semmi teoretikus 
problémám nincs azt munkálni. Ehelyett azon gondolkoztam sokat, 
hogy mit jelent teológiailag az ilyen igényes cél elérése, mint a kommu
nista társadalom. Ez a feltett kérdés azonban még messze van attól a 
közös munkától, amit naponta a kommunistákkal együtt végzünk. Az 
SKDL köreiben emlékezetem szerint az én együttmunkálkodásomkor még 
soha nem merült fel a kérdés, amikor a napi politikai döntésekről volt 
szó, vagy a középtávú időközi politikai stratégia felvázolásáról, hogy mi
képpen oszlik meg az SKDL, kinek van s kinek nincs kommunista párt
igazolványa.

3. Parlamenti képviselő volt 1970—72-ben

Valóban felkértek arra 1970-ben, hogy a parlamenti választások al
kalmával a fővárosban jelöltessem magam. Mivel ez idő előtti választás 
volt, a képviselői szakasz rövidebb volt. Aligha lehetett módom mélyebb 
hatást gyakorolni a finn társadalomra ez alatt a két év alatt. A legtöbb, 
ami történt, az volt, hogy én magam kezdtem megérteni, milyen sokféle 
hatásnak és ellenhatásnak a hálóiba keveredik az, aki változtatni próbál 
az életen s az emberek közötti kapcsolaton a társadalomban. A teológus 
tanulószobájában megformált általánosítások és egyszerűsítések igen sok 
korlátozó összefüggésbe ütköztek. És azt is észrevettem, hogy a polgári 
társadalom legnagyobb ereje abban van, hogy trivializálni képes a nagy 
társadalmi kérdéseket ezer apró, egymástól független kicsi döntésre. Ész
revettem, hogyan tud politikai beszélgetéseket személyeskedéssé alázni, 
frázisokká, félhazugságokká tenni. Egy politikai mozgalomtól céltudatos
ságot kell megkívánni, és mély erkölcsiséget, ha hatóképes akar lenni, 
és ebben az összefüggésben önmagának mégis változatlanul együtt kell 
dolgoznia.

4. Ismereteim szerint Finnországban az 1970-es években igen forra
dalmi volt a helyzet. Ebben az összefüggésben mi volt az ön szerepe?

Nem tudom, egyet tudok-e teljesen érteni a kérdésben rejlő fölté
telezéssel. Nem vagyok egészen bizonyos abban; hogy az 1960-as évek 
vége és a 70-es évek eleje hazánkban valóban forradalmi tartalmú lett 
volna. Véleményemet ezúttal az is nehezíti, hogy azok' az évek saját éle
temben a heves személyi változások évei voltak. Könnyű a magunk szub
jektív tapasztalatait belehelyezni az objektív történésekbe.

Az én látásom szerint a finn társadalom abban az időben szolid 
polgári volt. Az ifjúság mozgolódása, amelyben a minden esetben kisebb
ségben levő aktív baloldali ifjúság a maga hegemóniájára törekedett, 
nem látszott megingatni a társadalmunk hagyományaira épült állami 
felépítményt bármilyen vonatkozásban is. Ugyancsak nem ingatta meg 
a Finnországban ez időben volt, néha félfasiszta jenkiifjúság, épp úgy, 
mint a 60-as évek baloldali, olykor anarchista ifjúságának egyre növek
vő öntörekvései sem. Ezek a jelenségek lehetségesek voltak a növekvő 
jólét, a javuló kommunikáció, a városiasabb életfolytatás, a versengő 
társadalmi individualizmus s a reklámot teremtő tömegtársadalom kö
rülményei között. A nemzetközi politika eredői, a gazdasági helyzet ha
zánkban, a nemzedékek közötti dialektika, s más eredők határozták
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azt meg, hogy mikor milyen irányból fúj a szél. Ezzel nem vonom két
ségbe a kapitalista társadalom mélyülő kríziséhez kapcsolódó elmaradha
tatlan folyamatot az ifjúság tudatának fejlődésében. A tanuló ifjúság 
proletarizálódik. Ez a folyamat azonban nem mechanikus. Nincs kizárva, 
hogy az egyetemen tanuló ifjúság körében a politikailag apatikus nemze
dék felzárkózik hozzánk.

5. Honnan van most az évtized végén a gyors változás?

Az iménti felelet sokban már magában rejti a választ erre a kérdésre. 
A társadalom alapjaiban megvalósuló változások a tudat szintjén nem 
mechanikusak: A politikailag apatikus ifjúság többsége ma, és az egyes 
anyapártok frázisaihoz szövődött pártpolitikai kisebbségben levő ifjúság 
önmagában részben már beszél alkalmazkodási nehézségeiről a 70-es 
évek hosszan elhúzódott pangásában, ha mindjárt nem is tartom lehetet
lennek, hogy ezek ugyanakkor beszélnek a 60-as években kezdődött po
litikai ifjúsági mozgalmak sikertelenségéről s az elkövetett hibáikról.

6. Mi maradt meg az évtized végén a forrongásból?

Megmaradtak a legfontosabb társadalmi hivatalokban és politikai 
feladatokban a könnyeiket és az eszményeiket elfelejtett régebbi ifjúsá
gi politikusok. De nem csak ennyi az egész. A 60-as és 70-es évek ifjúsá
ga az a csoport, amely döntő módon megváltoztatta a finn nép viszonyu
lását a politikai demokráciához, és Finnország s a Szovjetunió kapcsola
taihoz. A demokrácia köre ezekben az években oly mértékben szélese
dett, hogy az feltételesen és kovászként magában foglalja a munkásmoz
galom baloldali részének népi-demokratikus mozgalmát és a kommunis
tákat. Ezek eddig közel húsz éven át el voltak különítve Finnország po
litikájában. Finnország és a Szovjetunió közötti baráti politika a finn nép 
körében ezekben az években egészen új tartalmat kapott.

7. Mit tud mondani mai munkájáról és lelkészt feladatairól?

A tulajdonképpeni munkám ma már nem az egyház köreiben folyik. 
A megyei közigazgatás szociális- és egészségügyi osztályának a vezetője 
vagyok. Az a feladatom, hogy tervezzem, vezessem és figyeljem a kórhá
zak, egészségügyi központok és az egész szociális gondozás működését a 
megyében. Ez főképpen a megye ötéves működési terve szerint folyik, 
a megye által megállapított költségvetési keretben. A munka érdekes 
és fontos munka a nehéz körülmények közé jutott és szenvedő emberek 
"javára.

A 70-es évek végén a finn egyházban végzett papi munkáról nem 
sokat tudok. A már régóta elvesztett érdeklődésemet a gyülekezet s az 
egyház iránt fel kellene ébresztenem a közösség fenntartásával, vagy a 
javukra kellene fordítaniok a lelkészként felkínált szolgálatomat. Az egy
ház mai életével a kontaktusom csak esetleges.

A magam látásaként azt mondhatom, hogy egy bizonyos lelki elpos- 
ványosodás látszik az evangélikus egyház köreiben. Nem mernek az aktív 
hívásnak engedni az emberek javára folytatandó gyakorlati küzdelemre 
a társadalomban. Óvatosan őrzik a megszerzett előjogokat. Melegen
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beszélnek a társadalmi problémákról, de valójában nincs azokkal kapcso
latuk. Kiemelkedő példa erre a nők helyzetéről való beszéd: a női lel
készekről. Még ma is csak egyre beszélnek, dolgozhat-e férfi és nő egyen
rangúan az egyházban. Amióta az eszemet tudom, erről beszélnek.

-

8. Jövő nyáron a parlamenti választásokon képviselőjelölt lesz.

Valóban. Sűrű tél van előttem. A kiindulás jó. Az utolsó választáson 
tíz szavazattal lemaradtam. Ha az év eleji elektorválasztások idején kép
viselő-választást tartottak volna, az elektorválasztás eredménye azt bi
zonyítja, hogy megválasztottak volna.

A személyek egyébként most nem fontosak. Az, amiről mindenek
előtt szó van: megkísérelni a népi demokratikus szövetséget megmozdí
tani és ezen keresztül a munkásság politikájának új képviselői helyet 
biztosítani választókörzetünkben. Ez erőink megkétszerezését jelentené 
ebben a választókörzetben, hiszen eddig csak egy képviselőnk volt.

(Finnből fordította: dr. Koren Emil)



Halottunk

Í-: Lokálpatrióta öntudattal vallotta magát — Arany János szavával — 
a  „szép fodros ország, Nógrád” szülöttének. Szolgálati idejének derekas 
részét Dunántúlon élte, de „balassagyarmati szívvel”.

Innen indult 1908-ban s itt zárult be a földi életkör 1979. január 4-én. 
Ez a két évszám tartalmas életének idői kerete.

Kiss István, a Dunáninneni Egyházkerület akkori püspöke szentelte 
lelkésszé. Egy ideig Theologiánk könyvtárában dolgozott, aztán segédlel
készként, Salgótarjánban.

1939-ben Csabdi—Bicske lelkésze lett s volt 26 esztendőn keresztül. Itt 
élte át, példamutató helytállással, híveivel együtt a térség harmonika 
harcainak borzalmát. Sokszor emlegette kedves bicskei templomának há
borús pusztulását és újjáépítésének kárpótló örömét. Egyházmegyéjében 
alesperesként is munkálkodott.

Feleségében, Suhár Klára tanítónőben hű hitvest, értékes munkatár
sat kapott Istentől. Három derék gyermeket neveltek hasznos életre, de 
szeretetükből egy árva felnevelésére is telt.

1965-ben,- romló egészsége miatt, a kevésbé terhes Bokor—Kutasó 
nógrádi gyülekezet gondozását vállalta. 1968 decemberében kérte nyug
díjaztatását s költözött haza szülővárosába. Hosszas gyengélkedés után 
itt hunyt el szerettei körében, teljes békességgel. Volt gyülekezeteinek 
szép számú hivőserege és a tőle nyugdíjas korában is sok jó igehirdetést 
nyert balassagyarmati evangélikusok állták körül koporsóját hálás ke
gyelettel. 1979. január 8-án temette Garami Lajos esperes.

Németh Géza értékes, színes egyéniség volt. Egyenes, kemény jellem, 
— nagy szív. Robusztus alkat, — derűs lelkűiét. Szókimondó hű barát.

Társaságban, gyűléseken nem volt hangos szóvivő, inkább nyitott, 
csendes figyelő, de ha valamihez hozzászólt, érdemes volt odafigyelni. 
Azok közé a lelkészek közé tartozott, akik nem régi iskolai stúdiumaikból 
éldegélnek, hanem — Pál apostol tanácsán — állandó tanulással „gerjesz
tette” a lélek tüzét. Folyamatosan foglalkozott az igével, szerette a közös 
készüléseket.

Örömmel prédikált nyugdíjas korában is, szinte haláláig s mindig 
tudott nyújtani. Igehirdetéseit kristálytiszta érthetőség, veretes magyar 
beszéd jellemezte. Jó tollú író, több írása meg is jelent egyházunk kiad
ványaiban.

A teológia mellett nagyon szerette az irodalmat. Ez igehirdetésein is 
hasznosan meglátszott. Hiszen már gyermek- és diákkorában, valahány
szor templomba, vagy iskolába ment, oda- és hazafelé menet irodalmi

N é m e t h

273



emlékek levegője lengte körül. Szülőháza tőszomszédságában állt a haj
dani Csörföly-kúria, ahol Madách Imre először említette, baráti körben, 
nagy műve tervét. Mindennap el kellett mennie a Templom utca lo! 
számú ház előtt, Szabó Lőrinc élt itt jó ideig. Aztán a híres Vármegye
ház, ahol Madách és Mikszáth tűzte nemegyszer tolla hegyére a tekin
tetes vármegye tunya maradiságát. A nagy zömök Balassa-ház régi híres 
költőnk sorait idézték. Sréter János háza, amelyben a benne lakó fiatal 
Madách az akkori Nógrád legnagyobb könyvtárában búvárkodhatott. . .

Valahányszor bekanyarodtam — meglátogatásaim során — Kertész 
utca 3. szám alatti otthonába, tekintetem mindig ráesett a kiskapu név
táblájára: Németh Mátyás. Holtig nem cserélte ki rég elhunyt, derék apja 
nevét a magáéval. Mikor ezt egyszer szóvátettem, hosszan rámnézett és 
csendes megindultsággal mondta: „Kifelé, befelé apám útját szeretném 
járni, becsületben.” Megjegyzésében benne volt szülőszeretete, de tuda
tos vallomása is arról, hogy nincs itt nekünk maradandó lakásunk.

Németh Gézának most már a balassagyarmati evangélikus temető
ben van ideiglenes szállása. Itt várják hamvai Jézus nagy ígéretének tel
jesedését: „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek . . .  Az én Atyámnak házában 
sok hajlék van. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. . . ,  hogy ahol én 
vagyok, ott legyetek ti is ..

Szabó József



Az igehirdető műhelye
|

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 5. VASÁRNAP

Csel 9, 1—7 (8—20)

„Krisztus Jézus foglya”

Pál apostol fenti önmegjelölésében együtt látom alapigénk üzenetét 
és a vasárnap témáját: Hívás bizonyságtételre. Tanítvány és apostol Isten 
hívása révén lesz valaki. Ez a hívás az embert legyőzi, hatalmába kerí
ti, hogy azután saját tapasztalata alapján hirdethesse az Urat.

1. A hívás. Az egész Szentírás tanúsítja, hogy Isten tervének végre
hajtásához maga választ és hív embereket, maga gondoskodik munkatár
sairól. Erre Jézus is emlékezteti tanítványait: „Nem ti választottatok ki 
engem, hanem én választottalak ki és én rendeltelek titeket.  (Ján
15,16). A munkáshiány ügyében is Istenhez kell fordulnunk: „Kérjétek 
tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat aratásába” (Mt 9,38).

Pál „megfogása” Isten látványos munkája, nagy jelentőségű és mint 
minden elhívás egyedülálló.

Látványossága abban áll, hogy Krisztus dühödt ellenségét saját 
eszközévé teszi. A kiterjesztett keresztyénüldözés útján a szó szoros ér
telmében megállítja és mint lefegyverzett, tehetetlen foglyot vezetik be 
abba a városba, ahol ő akarta Krisztus híveit foglyul ejteni. A fellélegzett 
gyülekezet tagjai elmondhatták: „Az Űrtói lett ez, csodálatos a mi sze
münkben” (Zsolt 118, 23).

Krisztus üldözött gyülekezete védelmére kel, amellyel azonosítja 
magát. Közbelépése azonban nem megtorló akció, hanem kegyelme nagy
ságának felraglyogtatása. „ ...A zér t könyörült rajtam, hogy Jézus Krisz
tus elsősorban énrajtam mutassa meg végtelen türelmét példaként azok
nak, akik hinni fognak benne” — írja Pál apostol (1 Tim 1,12—16!). Hang
súlyozza, hogy a feltámadott Krisztus jelent meg neki, a megbízatást és 
az evangéliumot tőle kapta, ezért biztos a dolgában!: Krisztussal való ta
lálkozását a feltámadott Krisztus megjelenései sorában látja. Ez a talál
kozás Pál számára ugyanazt jelentette, mint a többi tanítvány számára: 
megbizonyosodást arról, hogy Jézus él, vétkei felfedését és a megbízatás
sal együtt a bűnbocsánatot.

Kinyilatkoztatás történt a damaszkuszi úton Pál számára úgy, mint 
a Hóreb hegyén Mózesnek. A megfeszített Krisztus mutatta meg magát, 
aki az elvakult Pál számára eddig rejtve volt. Ez a kinyilatkoztatás 
konkrét történelmi helyzetben egyes emberek életében Isten ítéletét és 
kegyelmét hozza közel és a halál—élet krízisébe viszi az embert. Ránk 
irányított tekintete és ránk igényt tartó megszólítása nem kebelez be, 
hanem az engedelmes hit válaszát várja. Mégis az ő csodaműve, ha ez 
eredménnyel jár, így Pál apostollal együtt mondhatjuk: „Isten kegyelmé
ből vagyok, ami vagyok” (1 Kor 15,10).

Az elhívottak sora nagyon hosszú és sokszínű mind a mai napig. Min
ket is a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül (Zsid 12 1), hogy 
csodálhatjuk Isten kiválasztó, szolgálatba állító munkáját. Isten ma is 
sokszor milyen váratlan helyekről választ magának embereket, hogy lel-
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núskodási-a u - i i i r i (-°k-e,t’ gyülekezeti tagokat állít szolgálatába és t 
közel álló nó!rr + maS tf ruíetelíen. Bizonyára mindnyájan tudunk hozzál 
kezetünk éWórf-j ™ondarli Ist®n elhívására az egyháztörténetből, gyűl 
hogy I s t e n  n e b°!í t£!Ian saíat életünkből is. A példák bizonyíthatjá 
és ne erőltessük d0l^°1lk S£fbl?nnal> ezért mi se várjuk magunk számá: 
Isten sokféle a i í  ,rnasok. szamára az elhívás elképzelt módját, élményt 
Isten sokfele alkalomma! tud megszólítani és hívni minket.
ía pio’piihÍTrfâ  6 S ' ,n ?zí ^  kinyilatkoztatását, am ellyel Pált megállító 
mélyreható h p k T ó 3^ ,ku,1?° Mlek és események kísérték, hanem Pálba 
a h á r o m  n a r ,„e  S°  atalakulas követte. Ehhez nyilván szüksége volt arr 
közben meevifáoo™6,!7^11 Hülső vakságban, étien, szomjan, sok imádkozó 
csételt a k eí-eszí°t°d0tÍ' Á.t m e n t  a  halál—élet krízisén, melyet megpt 
A krízis a f  f  -”A régi elmúIt és  >'me: új jött létre” (2 Kor. 5,17 
tanítvánnyal el lekeles p ál számára nagyon fájdalmas lehetett. A  töbt 
ítélet alá" helu^zf^bec ' ia Mhá/nadott Krisztus Pál életét maradéktalanu 
törvény igazc-Ta mindezí az, hogy éppen vallásossága, ;
den igvekezet^aK̂ Zennti M érhetetlen volta, ebből adódó életcélja és min 
(Fii I 4_ n i i  e bizonyult „kárnak és szemétnek”, ahogy maga is említ 
aiándékát iri i VtSZ'taSoal1. azonban a kegyelem igazságát kapta és a hi 
G y ö k e r e s e n  m o n ,  ' ! Í J  e  etenek hordozója és bizonyságtételének tartalma 
a leon-icvohh hot altoz°tt a krisztológiája. A m egfeszített Krisztus, ak 
zonyult (1 K o r  / -  a számara, az most Isten bölcsességének bi- 

S o k s z o ,  m e i ’ 65 az c e t i e n ,  akit hirdetni akar (1 Kor 2,2)
átgondolását L-g P?r°Í!uk: vagy halogatjuk Isten hívása hallatán életünk

EnélkÜ1 P'edig Isten nem ér célt velünk. 
Benne és kfnroLt h38/"6 hlVO szava megtérésre hív, hogy kincset leljünk 
tevőkké úev válhat-6 ^ 22!?0 el bennünk mások gazdagítására. Bizonyság- 
és megújító hatalmaUn '̂ ^  személyes tapasztalatunk lesz Isten összetörő

Jézusróf h o ° v ŷ a í el éf'  ver.s ?zerint Pál azonnal hirdetni kezdte
az előzőekkel^ rí,™  tsten Fia. Ez idői és tartalmi összefüggést is jelent 
történt Pál Kriszf y âgtevese egyenes következménye annak, ami vele 
apostoli me°bízatástSírklíl'í|lis1'k0Ztatását egyértelműen úgy fogadta, mint 
tus szolgálatára A h i f 3 aÍ-5~ 16)' A k?pott kegyelem elkötelezte a Krisz- 
tyéneker úev most §y addig tervszerűen és elszántan üldözte a kérész
re szentelte’ Pál n minden kepesiségét és erejét az evangélium hirdetésé- 
térését h e lv ez l a I T -  mag?í prédikálta (2 Kor 4,5), nem a maga meg- 
ti akitől ő is irPa,mZfPP°ntlba' hanem Krisztust, aki a bűnösöket üdvözí- 
két ízben mondfa ért. Megtérése történetét a Csel. könyve szerint
fogoly védekezőn (22’1~ 21k maJd Agrippa előtt (26.2-21) mint
hogy mindi" s z e m  o'ióri'f00/? ? 8*0461® példa lehet számunkra abban is, 
valóját úgy alakította.lt tart0tta’ kihez beszél, vagy kiknek ír és mondani-

ho7 zámZ<vaTóaigteVbi ®*etét saját szavával így lehetne summázni:

Krsa SSASSff
dezzük me»' oiobh Liu -egef z eletfolytatása megkérdezetté válik. De kér- 
ságtétel-e lanúvailorró^2^ ’- m agunktól: Életünk, igehirdetésünk bizony- 
I s t e n M e g o lv a s z t ó /ó f ‘e Jfez“f,ról? Izzik-e mögötte az a kohó, melyben 
hívás-e és fölkészítés e m®.gtlsztlto tt? Igehirdetésünk és életfolytatásunk 
nak az „átértékelésre”? bizonysagtevesre? Segítséget nyújtunk-e mások-



Gyülekezeteink tagjaitól azt kérdezhetnénk meg, hogy a gyülekezet
ben saját vallásos igényeik kielégítését keresik-e, vagy olyan ajándékot 
várnak, amely elkötelezés, megbízatás és a továbbadás révén lesz igazán 
nagy. A magunk számára megtartott kincs elvétetik tőlünk. A véka alá 
tett lámpás nemcsak, hogy nem világít a házban levőknek, hanem maga
is elalszik!

Amikor a szülők és nagyszülők panaszkodnak, hogy gyermekeik nem 
akarnak konfirmációra járni, nem esküdnek meg a templomban, nem ke- 
reszteltetik meg gyermekeiket, nem járnak templomba, vajon nem a sa
ját bizonyságtételük csődjét árulják-e el? Bizonyságtételnek ugyanis alig 
nevezhető az erőszakos, ingerült szülői szó: „Amíg, az én kenyeremet 
eszed, elmégy a templomba” (Alig várja, hogy a sajátját ehesse!), vagy: 
„Ha még egyszer ezt mondod (ti. hogy hallotta, hogy nincs Isten), olyan 
frászt kapsz, hogy kiesel az ajtón!”.

Aki bizonyságot akar tenni, annak a számára ne maga legyen fontos, 
ne a saját tekintélye és ne akarja magát példaképül állítani. Valaki más
ról akarjon minél hitelesebb képet odatartani mint egy transzparens. 
Mondjon le minden erőszakos uralmi igényről. Nálunk sokkal fontosabb
ról kell az embereknek tudomást szerezni, aki életünk Ura.

Aki bizonyságot akar tenni, legyen őszinte. Mondja el kételyét is, 
csak annyit mondjon el, amennyit magáévá tett, válaszoljon a legkisebb 
gyereknek is becsületesen és azt mondja'el, ami számára fontos, szent 
és igaz, ami személyes élménye volt és meggyőződésévé lett.

Bizonyságtétel csak reménységben történhet. Isten számára senki 
nem reménytelen eset. Tudhatjuk, hogy az Úr szolgálatában végzett 
munkánk nem hiábavaló (1 Kor 15,58).

Igénk mondanivalója és saját helyzetünk szembesítése alapján az 
alábbi igehirdetési vázlatpontokat ajánlom:
1. Isten bizonyságtevésre hív, sőt kötelez.
2. Előbb engem hív, hogy bennem végezze el munkáját
3. és saját tapasztalatom alapján tanúskodjam Krisztusról.

Joób Olivér

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 6. VASÁRNAP

Ézs 43, 1—7

Keresztség' által megtérésre

Isten és népének kapcsolata nem merevíthető dogmává. A próféta 
szavain keresztül új megszólítás keresi a népet — új tartalommal. Ese
mények kerülnek elénk. A hét vers egészén át Isten az, aki cselekszik. 
Minden állítmány őrá vonatkozik, egyetlenegy sem a népre. A szüntele
nül munkálkodó (teremtő, formálódó megváltó) Isten cselekvésének prio
ritása áll előttünk. Hol van az emberi feltétel? Épp úgy sehol, mint a ke- 
resztségben. Itt is, ott is Isten páratlan, egyedül ható szeretete és kegyel
me munkálkodik. Az Istennel való kapcsolat a keresztségben a személy
hez kötöttség vonatkozásában fogalmazódik meg. Közöljük a megkeresz
telendő nevét, és a „téged” szóban a generális kegyelem perszonális ke
gyelemmé teljesedik. Az istennel való kapcsolat személyességét a megszó
lító ige teremti meg („szól az Ür”).
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Beszélnünk kell a „védettség” kérdéséről is. Ez kerül elénk az egész 
Bibliát egybefogó „Ne félj” biztatásban. Mit jelent ez a mondat a félel
mek között élő ember számára? Egyértelműen evangéliumot szólaltat 
meg ezen a helyen Ézsaiás. A kegyelem, a szeretet mindig nagyobb, 
mint a veszély, a félelem alapja. Mindenben és mindenek mögött ott hú
zódik Isten kegyelmes cselekedete. Éz§aiásnál éppen az a fejlődés, hogy 
teológiájába bekerül a teremtett világ és a népek. A cél is világos: a 
népek Istenükre ismerjenek, és a világ is megismerje teremtőjét. Ez 
alól nincs kivétel. Az egész teremtettségnek Istent kell szolgálnia és di
csőítenie. Amikor ebben az elhívatásban jár a nép, akkor hangzik Isten 
szava: ő hordozza és védi népét. Nyilvánvaló a következtetés: szabadok 
vagyunk a teremtett világ és a felebarát számára.

Deutero-Ézsaiás aktuálisan tárja elénk, kicsoda az Isten és ki az 
ember. A két kérdésre adott válasz körvonalazza azt is, milyen legyen 
a kapcsolata a népnek Istenéhez. Tudjon bízni benne és ocsúdjon bénult
ságából. Ézsaiásnak nem minden szava jövendölés. Témája korának és 
népének élete, mögötte a Teremtő. Aki nem úgy tervez, hogy művét nem 
lehetne továbbépíteni. Felfedezteti velünk azt a téglasort, amit azért 
hagytak fúgaszerűen, hogy hozzáépüljön a többi, amivel szélesítenek, 
amivel emelnek. Nem lapozhatunk át Deutero-Ézsaiáson úgy, hogy Ka
rácsony, Nagypéntek és Húsvét után nekünk már semmit sem mond. Egy 
szempontot emeljünk csak ki! Megszűnt Isten népének szétszórtsága? 
Ma nem imádság és reménység az ő országa? A próféta szavain keresztül 
Isten bemutatkozik egy kis, jelentéktelen, megvetett nép nagy Istene gya
nánt. Aki kockáztat, áldozatot hoz népéért. Azért a népért, akit szeret, 
akit teremtett és újjáteremt. Szolgálatra teremti újjá! Aktív emberekké. 
Mert népe akkor járja küldetését és szolgálja Ura dicsőségét, ha nyitot
tan, mindenki számára elérhetően képviseli és teszi a szeretet cseleke
deteit. Közben tudja, hogy őt Isten keze sohasem engedi el és sohasem 
hagyja elfogyni reménységét, amely Isten végső, nagy cselekedetében 
bízik-. Ezen a vasárnapon oly módon is megfogalmazódik ez á reménység, 
hogy Isten megváltói tette nemcsak egy vonatkozásban létalapja népének: 
a keresztelés gyakorlatában személyessé válik az, ami általában történt 
a kereszten. Ugyanakkor a megkeresztelt reménységben elhívott arra, 
hogy „örökölje az országot”.

Az igehirdetéshez 
Páratlan biztatás

De sok biztatásnak hisz az ember! Ha valaki csak egy lépcsőfokkal 
van magasabb helyen, mint mi, ha elismert személyiség, képesek vagyunk 
vakon bízni a szavában, ha biblikusán fogalmazva kimondja: ne félj, 
mert én veled vagyok. Órákat áldozunk rá, anyagiakat is, energiát is, 
hogy elhangozzék ez a mondat, mert benne biztosítva látjuk a jövőnket 
Sok mindenre képesek vagyunk ezért a hatszavas bátorításért. Közben 
pedig évek vagy évtizedek óta hangzik felénk a legerősebb biztatása. 
Küzdünk és rettegünk apró kis emberi támogatásért és nem halljuk meg 
Isten védelmének kinyilatkoztatását.

Pedig páratlan biztatás ez. Porszemnyi emberi élet számára szemé
lyesen megfogalmazott ígéret. Nem lehet az életednek egyetlen olyan 
-eseménye sem, amelyben ne lenne jelen a szeretetem. Páratlan az alapja 
is. Nem tettem érte semmit. Méltó sem lehetek rá. Ki sem érdemelhetem. 
Amiért adja, az ennyi: ő a teremtőm, megváltóm, újjáteremtőm.
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A keresztség vasárnapja a mai. Szülők vagyunk, keresztszülők vagy 
bármilyen kapcsolatunk van a megkeresztelt kisgyerekkel: számolunk-e 
Istennek mindent megelőző közeledésével és szeretetével ? Amikor elő
ször látjuk, remélünk a biztonságáért. Eszünkbe villan tengernyi veszély, 
ami elérheti, támadhatja. Hányszor zuhan át az egészséges féltés beteges 
rettegésbe! A meg sem figyelt vagy elfelejtett bátorítás nem ad erőt és 
nem jelent biztonságot. Üjra kell fogalmazni alkalmanként és nem árt 
emlékeztetni a régen, fölöttünk vagy gyermekeink fölött elhangzott bá
torításra.

A gyermekkeresztség ezen a ponton is üzen nekünk. Nem a mi szü
lői — sokszor rendezetlen — szívünk és akaratunk a védettség végső for
rása, hanem az az Isten, aki a keresztség kegyelmében gyermekévé fogad 
és biztosít oltalmáról. Meg kell fogalmaznunk és meg kell hallanunk 
minden keresztelési igehirdetésben, hogy az az Isten, öleli magához az 
induló kis életet, aki érettünk mindenre kész.

Ha csak ennyit tudatosítunk, máris a gyülekezet ünnepe minden 
egyes keresztelés. Általános gyakorlatunknál sokkal nagyobb és öröm
telibb ünnepe. Egyetlen embernek nem lenne szabad fölállnia a keresz
telés előtt, mint őrá nem tartozó, családi esemény előtt. Senkinek sem 
szabadna méltatlankodnia, hogy tíz perccel hosszabb lesz az istentiszte
let. Egy keresztelendő kisgyerek jelenléte, sírása, mocorgása nem zavar
hatja az én áhítatos csendemet, istentiszteleti élményemet. A leghazu
gabb vallásoskodó hang ez. Aki kicsit ért a dolgokból, az együtt örül és 
imádkozik azért, akit most kegyelmébe fogad az Isten. Egyházunkban a 
keresztelés sohasem válhat pusztán szertartássá vagy egy kis kör benső
séges ünnepévé. Az minden esetben Isten országának az eseménye! Az 
ő páratlan, megmagyarázhatatlan szeretetének nyilvánvaló jele. Ennek a 
jelnek olyan óriási horderejű a következménye, hogy ezután a kérdés
re: kié vagy? csak az lehet a helyes válasz: Istené.

A keresztségben Isten magáénak fogad, szeretetébe, oltalmába emel. 
Ez a védettség kiapadhatatlan erőforrása szolgálatunknak. Ezen a ponton 
fogalmazódik meg a legragyogóbb evangélium az Ószövetség lapjairól. 
Isten védelme alatt szabad vagyok a teremtett világ, benne az embertárs 
élete számára. Nem az egyetlen gondom, ügyem és tervem önmagam éle
tének féltése és védelme. Ezt a gondot nyugodtan letehetem. Önmaga
mat a legjobb és legbiztonságosabb helyen tudom. Hallatlan mennyiségű 
energiám szabadul így fel. Bőven marad erőm, gondolatom, szeretetem 
mások számára. A keresztség új életet teremt. Ez az élet pedig nyitott, 
tekintettel van másokra, szolgálatkész. Mekkora szükségünk van azokra 
az emberekre, akik képesek megbecsülni a másikat, önfeledten védeni 
és segíteni egymást. Akik felismerik a segítségre szorulókat, a kicsiket 
és összetörteket, éljenek közel vagy távol. Akiknek fantáziájuk is van. 
Nemcsak pénzt vagy egy-két órát dobnak oda, hanem fölfedezik az ellen
kező látszat alatt is, hogy a másik igényli a szeretetüket, a jó szavakat 
is, az együttérzést is.

Ragyogó dolog belépni valakihez azzal a felszabadult örömmel, amit 
Isten feltétel nélküli szeretete és oltalma jelent számomra. Enélkül a fel- 
szabadultság nélkül szolgálatunk leterhelt és enervált vánszorgás. Alap 
nélkül nincsen igazi szolgálat! Csak akkor válik segítséggé és valódi men
téssé, használható szolgálattá, ha önfeledten, minden számítástól és ön
érdektől mentesen, szabadon és örömmel közeledek a rám bízott ember-

I hez, Isten páratlan védelme nemcsak megőriz vagy megment a rám le- 
selkedő veszélyektől, hanem a hihetetlent teszi meg: használhatatlannak 

I tűnő életemet másokat gazdagító életté formálja. A magunk megtartására 
I elpazarolt erő valóban átalakul másokat mentő szeretetté.
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Ezen a vasárnapon, a keresztség vasárnapján hűséges szeretetérőí 
biztosít Isten: „Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém 
vagy.” Bárcsak szolgálatunk alapja volna az ézsaiási evangélium, meg
valósulási területe pedig Jézus figyelmeztetése a vasárnap evangéliumá
ban!

Ifj. Szabó Lajos

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 7. VASÁRNAP

1 Mózes 3, 20—24

Az előkészítő munka összefoglalása

A szakasz középpontjában az „élet fájának” motívuma áll. Ezzel a 
motívummal igen sok nép mese-, és mondavilágában találkozunk. Mi
tologikus elem. Ez azonban ne zavarjon minket. Azt nézzük meg, hogy 
mit akar közölni, milyen igazságot akar velünk elfogadtatni a szentíró.

Az ember lázadása miatt megromlott kapcsolata Istennel. Ez életé
nek minden területére, annak minden mozzanatára kihatott. Teljesen új 
helyzet állott elő. Megszűnt az „egyértelműség”, a „közvetlenség”, az élet 
dolgainak „átlátszósága”. Bonyolulttá, ellentmondásossá, feszültségteljes
sé lett az ember helyzete. Ennek a bonyolult helyzetnek legfőbb jellem
zője az, hogy az életre teremtett ember elveszítette az élethez való jogát. 
Élete azonban értelmét is elveszítette: ha életben marad, bűnös elesett- 
sége végnélkülivé válik. Isten ennek lehetőségét szünteti meg, amikor el
zárja az „élet fájához” vezető utat. Az embernek meg kell halnia! Ez két
ségtelenül Isten ítélete, ugyanakkor azonban irgalmassága is. A halál a 
bűn hatalmából veszi ki az embert. „Mert aki meghalt, az megszabadult 
a bűntől” (Rm 6,7).

Ezen a vonalon azonban tovább kell gondolkodnunk. Ahhoz, hogy 
testi halálom életre nyíló ajtó lehessen, „halálomnak” földi életem folya
mán kell bekövetkeznie. Meg kell halnom a bűnnek (Rm 6,11); a kereszt
ség által Jézussal együtt el kell temettetnem (Rm 6,4); tagjaimban meg 
kell ölnöm azt, ami csak erre a földre irányul (Kol 3,5). Ezeket és a ha
sonló igehelyeket Ágendánk így foglalja össze: „Hit által örök-életre”.

A főirány hangsúlyozása mellett szakaszunk egyéb mozzanatait is be
építhetjük gondolatmenetünkbe. A következőkre gondolok: az ember ne
vet ad feleségének. Ez dac és reménység egyszerre. Ádám reméli, hogy 
a halál valósága ellenére továbbfolytatódik az élet. Ugyanakkor haláltól 
fenyegetett életét az ember úgy akarja biztosítani, hogy a másik feletti 
uralomra tör (névadás). Ehhez nincs joga, mert nem lehet több a másik
nál, amikor ugyanaz a gondoskodó isteni szeretet veszi körül. (Isten 
mindkettőjüket „felöltözteti”.) Feszültség van abban a megbízatásban 
is, hogy az Éden kertjéből kiűzött ember „művelje a földet”. Ugyanaz a 
megbízatás, mint ami a bűneset előtt hangzott feléje (2, 15), de most Isten 
átka terheli „Tövist és bogáncsot hajt neked” (3, 18).

Az igehirdetés vázlata

1. Mindig megrendítő, amikor valaki életéről vallva így panaszko
dik: „Nem élet az életem!” Mi húzódik meg e panasz mélyén?
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Amikor Isten kiűzte az embert az Édenkertből, olyan körülmények 
közé taszította, amelyek állandó megpróbáltatást és nehézséget jelentenek 
számára. Alapigénknek azok a mozzanatai, amelyek erről beszélnek, 
olyan dolgokról tesznek bizonyságot, amelyek szüntelenül, ma is és ve
lünk is megtörténnek. Nem kell konkrét példákra hivatkoznunk, elegen
dő elnagyoltan meghúznunk azokat a vonalakat, amelyek segítségével 
saját helyzetünket, a tapasztalatainkat és a fájdalmainkat kifejezhetjük. 
Figyeljünk azokra a közösségekre, amelyek életünk és munkánk kere
tei. Mennyire nélkülözhetetlenek, és időnként mégis mennyire terhesek. 
Szükségünk van társakra, mégis hányszor fáradunk bele elviselésükbe. 
Nélkülük nem boldogulunk, de megtörténik, hogy boldogságunk útjában 
állóknak érezzük őket. Mennyire számítunk barátságukra, szeretetükre, 
hűségükre és támogatásukra, de mindezt éppen akkor nem kapjuk meg 
tőlük, amikor legjobban szükségünk lenne rájuk. De ránk nehezedik 
mindennek a fordítottja is: támaszt, megértést, oltalmat ígértünk, és meg
szegtük az ígéretet. Hosszan fogalmazhatnánk vádat és önvádat: kihasz
náltak engem, én is kihasználtam másokat, cserben hagytam és ha
gyattam, kiábrándultam és kiábrándítottam. Ha életünk más vetületél 
figyeljük, hasonlóan nyomasztó jelenségekkel találkozunk. Gondoljunk 
munkánkra és hivatásunk kötelességeire! Van, amikor teljesen kitöltik 
életünket, és előfordul, hogy súlyos kölöncként vonszoljuk őket. Egyszer 
életünk értelmét keressük s találjuk bennük, másszor kilátástalanul nyo
masztanak. Ma eredményeknek örülünk, holnap az eredménytelenségek 
vagy látszateredmények vádolnak. Most ezt valljuk: azért dolgozunk, 
hogy éljünk, s talán egy óra múlva azt állapítjuk meg: élünk, hogy dol
gozzunk a munka rabszolgáiként. Hányszor lepleződik le ezen a terüle
ten az önzetlenség látszatába rejtett önzésünk: másokra tekintő szolgá
latként beszélünk róla, valójában a magunk kicsinyes céljait akarjuk 
megvalósítani általa. S bizony lebénulunk, amikor az élet és a halál tit
kaival kerülünk szembe! Ezt a lebénultságot a közelmúltban így éltem 
át: kétéves kisfiút kellett temetnem. Egyetlen gyermek volt, szülei tíz 
évig vártak megszületésére. Kórházba került, látszólag meggyógyult, a 
szülei mehettek érte. Apja ment be a kórházba, és ami történt, arról így 
beszélt: ,,Még meleg volt a keze, amikor megfogtam. Nem tudtam elhinni, 
hogy meghalt. De miért adta az Isten, ha most elvette?” Szinte megele
venedik a kép: lángpallosú angyal őrzi az élet fájához vezető utat, akit 
nem lehet kijátszani!

2. Bármennyire súlyos kérdések is ezek, szabad általunk beláthatat
lan mélységeikben az Isten irgalmasságát remélnünk és látnunk! A halál 
és mindaz, ami feléje mutat, ami vele kapcsolatos — jóllehet Isten ítéle
teként nehezedik ránk —, feladatot teljesít Isten szándékaiban. Miközben 
a természetes ember tiltakozik ellene, addig az Istenhez, kapcsolódó bi
zalom az Ő „szolgáját” látja meg benne. Mégpedig Istennek életre segítő 
és vezető szolgáját. Ahogyan Assisi Ferenc látta: „Dicsérjen téged test
vérünk, a testi halál, / akitől emberfia nem menekülhet, — / jaj annak, 
kit a végső perc halálos bűnben talál! /  Boldogok, kik szent akaratodban 
megnyugosznak: / a második halált nem kell elszenvedni azoknak. (A 
teremtmények éneke, Képes Géza fordítása.)

Isten irgalmassága és kegyelme az élet szolgálatába állította a ha
lált! Már a bűnesetet követő, azzal összefüggésben levő cselekedetében 
jelentkezik ez. Nem engedi az embert az élet fájához, hogy engedetlensé
ge által megrontott életformája „örökkévalóságának” kilátástalanságától 
és szörnyűségétől megoltalmazza. A halál megszünteti annak „lehető
ségét”, hogy az ember bűnben éljen. De ennél többre is kell gondolnunk.



Jézus kereszten céljához ért szolgálatában, továbbá a Jézus által megvál
tottak „meghalásában” az az Istennél érvényes „törvény” fejeződik ki, 
hogy élet mindig halálból támad. Halál nélkül nincsen élet! Elsősorban 
Jézus halála nélkül. Mert az Ö halála bátorít arra, hogy magamat is ha
lálra adjam. Halála követeli, hogy „megöljem” magamban mindazt, ami 
nem szerinte való, ami ellenére van. Halála lehetetlenné teszi, hogy ma
gamnak és magamért éljek, hogy mások kárára, mások ellenére, mások 
terhére biztosítsam a magam életét és boldogulását.

Ebben a törekvésemben, a „meghalásomban” segítenek életemnek 
azok a dolgai, amelyekre figyelve szoktam elmondani: „Nem élet az éle
tem!” Terhessé váló emberek Isten küldöttei lehetnek számomra, hogy 
szabaddá legyek önmagam túlbecsülésétől és túlhangsúlyozásától. Pótol
hatatlannak gondolt veszteségek áldott nyereséggé válhatnak. Miközben 
megfosztanak az emberi „lehetőségektől”, aközben Isten felé taszítanak,, 
hogy ott minden elképzelést megszégyenítő módon feltáruljanak és sajá
tommá váljanak Isten lehetőségei. Kudarcok lesznek így olyan késztetés
sé, amelyek odasegítenek, ahol valóságos erőre találok. Ez az erő azután 
lehetővé teszi, hogy földi utam önzetlen, másokat segítő, mások terhét 
felkaroló szolgálattá váljék.

Mennyire más hangsúlyt kaphat így az örökös emberi panaszszó: 
„Nem élet az életem!” Amikor én így beszélek, akkor is kegyelmes hoz
zám Isten. Látszólag elveszi tőlem az életet, valójában a teljes, az örök 
élet felé indít.

Bohus Imre

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 8. VASÁRNAP

Ézs 57, 15—19

Perikópánk

Tritó-Ezsaiás evangélizációját szólaltatja meg. Evangélizációjának 
éle a fásultság ellen irányul. Istennek szolgálni csak hálatelt szívvel 
lehet. A hálatelt szív énekel és nem lamentál. Az Isten jóságát és fen
ségét magasztaló ének a hála gyümölcse (19. v.). Ha elnémul az ének, 
mert hiányzik a hála, a szívvel van baj. A szívnek kell begyógyulnia. 
Az elalélt, fásult léleknek magához kell térnie.

Isten Trito-Ezsaiás próféciájában rátapint a baj gyökerére. Gyógyító 
kézzel nyúlt a megtört, beteg szívhez. Felüdíti a fásult lelket. Hogyan? 
— Lehajol az emberhez (15. v.). Szeretetével korlátozza felgerjedt harag
ját (16. v.). Feltárja önmagát az ember előtt, noha egy ideig elzárkózott 
előle (17. v.). Arcával fordul a néki hátat fordítókhoz, mert látja, hogy 
rossz úton járnak (18. v.). Hálaadó énekre nyitja fel az összeszorított aj
kú, vagy éppen dohogó embert és békességével ajándékozza meg (19. v.).

Az eredeti szöveg

nehéz feladat elé állítja a fordítókat. Luther — részint a LXX-ra tá
maszkodva — eltér a mi most használatos fordításunktól. A 16. verset 
pl. így értelmezi: „Nem akarok szüntelen perlekedni és örökké haragud
ni, hanem színem elől útnak indul a Lélek, hogy megelevenítsen.” — Mi



most az új magyar fordítást tartjuk szem előtt. Érdemes figyelembe ven
ni a lap alján feltüntetett párhuzamos helyeket. Trito-Ezsaiás hagyom- 
mányőrző. Tudatosan kapcsolódik Deutero-Ezsaiás kifejezéseihez és a 
zsoltárokból ismert fordulatokhoz.

Külön is érdemes megjegyezni, hogy a 15. versben az ,,alázatos lé
lek” nem erényt jelent. Inkább megalázottságról van szó. (Luther is így 
fordítja. Hasonlóan értelmezi mint a „humilitas”-t Mária énekében, Lk 
1, 48-ban. Állapot és nem erény vagy érdem.) — A 17. versben az. „őt” 
személyes névmás Isten népére vonatkozik. — A 19. versben szereplő 

f  „közel és távol” Izraelre és a népekre utal, akárcsak Ef 2, 13. 17-ben.

Történelmi háttér

Tirto-Ezsaiás második Ezsaiás hagyományait folytatja. Működése a 
babiloni fogságból való visszatérés — a második exodus — utáni időre 

Ü l  esik, a visszatelepülés első éveire. A szabadság nem paradicsomi körül-
 mények közé helyezte a népet, hanem sok küzdelmet jelentő és sok tű

relmet igénylő feladatok elé. Fásultság és lankadás vett erőt a lelkeken.
A nagy közös feladatok vállalása helyett sokan csak a maguk pecsenyé- 
jét sütötték (17. v.). Ilyen korszakban élt tehát Trito-Ezsaiás. Próféciáit 
az 56—66. fejezetek közlik. Célja: sopánkodás helyett hálaének (19. v.).. 
Letargia helyett liturgia. Ezt csak erőteljes evangéliumhirdetéssel lehet 

 elérni. Ez az erőteljes evangélium szólal meg textusunkban és ezt kell 
igehirdetésünkben is szóhoz juttatnunk.

Gyógyítónk

— mondja Izrael népének és ma nekünk is „a magasztosról, a felséges- 
ről” az ismeretlen próféta. Azért szól, hogy felrázza Isten népét. Hagy
jon fel az ábrándozással. Ébredjen álmaiból. Szolgáljon örömmel és há

 laadással Istennek. Az álmok és a „kanosaiul festett egekbe néző” ábrán- 
 dok enerválnak, bénítanak. Minden időben beteggé teszik Isten népét.

Olykor a bűn betegséggé válik. Vannak betegesen hazudozók, be- 
 tegesen lusták, betegesen tolvajok. Az iszákosság — ha elharapózik — 
népbetegséggé tud válni. Isten népének körében egy sajátos bűn válhat 

|népbetegséggé, ha elterjedt: a halahiány. A hálaadás, az eucharisztia, 
|é l t e t ő  eleme Isten népének. Ha hálahiányban szenved Isten népe, a vita- 

minhiányhoz hasonló kóros tünetek lépnek fel életében. Pál apostol pl.
 hiányolja a korintusi gyülekezetnél az úrvacsorázást, a hálaadás alkal- 

I m á t  és forrását. „Mikor tehát egybegyűltök egyazon helyen, nincs úr- 
 vacsorával való élés” (I Kor 12,20). „Ezért van tiköztetek sok erő télén és 

|  beteg” (30. v.).
Ne bonyolódjunk most a betegség elemzésébe, a tünetek felsorolásá- 

ba. Isten se biztatja erre a prófétát. Evangelizál és nem diagnosztizál. 
! Igyekezzünk inkább számba venni, hogy mikor él egészségesen Isten né- 

pe, milyen az egészséges hit.
15. v. Az egészséges hit fölébe emelkedik az adott helyzetnek s éppen 

 ezért helyt tud állni abban. Miért? Azért, mert Isten szabadító tetteire 
 koncentrál. Annak idején az egyiptomi és a babiloni rabságból való sza- 
 badulásra, ma már Jézus Krisztus kereszthalálára és feltámadására. Az 
 egészséges hit nem fél a helyzet elemzésétől. A legbonyolultabb helyzet- 
 ben is világosság. Isten gyújtotta meg ezt a világosságot. Fényében fel- 
 ragyog „Isten dicsőségének ismerete a Jézus Krisztus arcán” (II. Kor 4,6).



Az egészséges hit nem fél így imádkozni: „Mi Atyánk ki vagy a 
mennyekben . . . ” — mert Jézus Krisztus által bizonyos, hogy a magasság
ban lakozó szent Felség közel van a megtört szívekhez. Lehajol hozzánk, 
Velünk lakozik. Felemel és nem nyomaszt. Az egészséges hit tudja, miért 
fejezi be ez a mondat Luther diadalmas himnuszát: „Miénk a menny 
örökre”. Az egészséges hit bátran néz a földre, bátran foglalkozik a földi 
dolgokkal, mert tudja, hogy a föld „Isten lábainak zsámolya” (Mt 5,35).

16. v. Az egészséges hit iszonyodik a bűntől. Komolyan veszi Isten 
szigorát. Tud Isten haragjáról. Nem idegen tőle az istenfélelem. A bűnt 
nem magyarázza, hanem megutálja, bánja és kerüli. Isten szigorát azért 
veszi komolyan, mert ismeri Jézus Krisztust, bűneink büntetésének el
szenvedőjét.

Az egészséges hit szigorú. Tud haragudni másokra és önmagára is, 
de nem tipródik önmagában, nem perlekedik, és nem haragtartó. Hiszen 
Isten se haragszik örökké. Haragját irgalmas szeretete korlátozza. Pedig 
ez keresztet, szenvedést jelent számára.

17. v. Az egészséges hit meghajlik Isten büntetése alatt és nem do
hog, nem vádolja őt. Őt keresi, mert csak nála talál vigasztalást, gyó
gyulást (18. v.). Az egészséges hit így énekel: „Jézus sebeidnek mélye 
vigasztalja lelkemet.”

19. v. Az egészséges hit áthidalja az emberek közötti távolságokat. 
Kész az együttéléshez szükséges türelemre. Hiszen az élteti, hogy Isten 
a legnagyobb távolságokat hidalta át: a bűnös embert tőle, a szent Is
tentől elválasztó távolságot.

Az egészséges hit énekel. Űj éneket énekel, mert Isten meg nem ér
demelt jóságát érzi. Az egészséges hit gyógyulás a némaságból, de a fá
sult, hiábavaló szavaktól való szabadulás is. — Készülő új országos éne
keskönyvünk komoly feladatok elé fog állítani mindnyájunkat. Ne há- 
borogjunk. Fogadjuk örömmel a feladatot. Isten gyógyítani akar. Csak 

ihálás, nevét magasztaló nép tud neki örömmel szolgálni..

Benczúr László
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Egyháztörténeti évfordulók

L a c k n e r  K r i s t ó f  T u d ó s  T á r s a s á g a
Háromszázhetvenöt éve, 1604. június 12-én Sopron fiatal, 33 éves 

városbírója bejelentette a városi tanácsnak, hogy tanult soproni emberek
ből literátus társaságot alapít és kéri annak megerősítését. E Foedus Stú
diósomra, alapszabályban tűzte ki célul a könyvek révén és személyes 
érintkezés útján való művelődést, a baráti kapcsolatok ápolását, vala
mint a szegények, de különösen a külföldi egyetemeken tanuló diákok 
segítését.

Lackner Kristófot, a Tudós Társaság alapítóját (1571—1631) hazai 
irodalomtörténetírásunk atyja, Czwittinger Dávid úgy jellemezte, mint 
„kora díszét, a császárok kedvencét, az igazság szívét, a curia oraculumát, 
Magyarország szemefényét”. Becht Rezső azt írta róla, hogy „aranymíves, 
doctor iuris, katona, író, rézmetsző, művész, tudós, — de leginkább Sop
ron polgármestere volt”. Bán János katolikus egyháztörténész pedig ab
ban látta nagyságát, hogy „az evangélikusság, tartós uralmának biztosítása 
végett nem rontotta el a város viszonyát a katolikus királyhoz és a püs
pökökhöz”. Monográfiáját Payr Sándornak, modern értékelését Kovács 
József Lászlónak köszönhetjük.

A nagy polihisztor nevét elsősorban a Tudós Társaság eszméje tette 
halhatatlanná. Javaslatára a Foedusba olyanokat vettek fel, akik egye
temeken tanultak vagy előkelő udvarokban iskoláztak — ha ezt igazolni 
is tudták — valamint a tanácsbeli — akár iparos — polgárokat és a ne
meseket, de mindennek a feltétele a tanultság volt.

K  Lackner abban is megelőzte korát, hogy javaslatára nők is tagjai 
lehettek a szövetségnek. Valószínűleg itáliai útjának, a bolognai és sienai 
éveknek volt ez a gyümölcse, hiszen tudvalevőleg éppen Itáliában — kö
zelebbről a páduai egyetemen — kaptak a nők először doktorátust. Az 
egykorú tanúk szerint különben Lackner „a lélek szerinti nemességre” 
is tekintettel volt.

K  A buzgó evangélikus Lackner Kristóf diplomáciai ügyességére vall, 
hogy a zömében evangélikus szövetség a belépési díjakból, az évi tagdí
jakból, az önkéntes adományokból és a szép számú hagyatékokból te
kintélyes vagyonra tett szert, s ezt jelentős mértékben az evangélikusok 

! támogatására fordította. A tagok belépésükkor egy értékes könyvet is 
tartoznak adni, így vetették meg alapját a könyvtárnak, amellyel pontos 

| Jegyzéket is vezettek. A Foedus pecsétjén két összefogódzó kéz és egy 
könyv, a tudomány jelképe volt látható.

K A Tudós Társaság, amelynek számadáskönyveit rendszeresen csak 
1640 -ig vezették, egészen 1671-ig (a gyászévtized kezdetéig) folytathatta 
munkásságát. Bár a soproni német polgárság szellemi vezetőinek nem a 

Imagyar irodalom művelése volt a célja, mégis figyelemre méltó, hogy 
 tagjai alapították 1657-ben a soproni magyar gimnáziumot.

Dr. Fabiny Tibor


