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Csendben Isten előtt

Isten akarata szerinti családi életben...
Kedves Testvérem!
Akik ismernek tudják, hogy nem kenyerem a levélírás. Amikor papi 

életünket Isten törvényének tükrében vizsgálva most a reflektorfény 
családi életünkre vetődik — engedd meg, hogy mégis a levélformát vá
lasszam. Két okból is. Először, mert mindazt, amit most leírok testvéri 
beszélgetésnek szánom és nem kioktatásnak. Belső csendben Isten előtt, 
meditálva, tusakodva, imádkozva. Arra tekintve és Attól kérve az eliga
zítást, Akire Pál apostol is tekintett, amikor a Krisztussal való közösség 
titkáról szólva egyúttal a házasság „müsztérion” -já r ó s beszélt. A  má
sik ok is személyes jellegű. Ha levelemből valamire úgy rezonált a lel
ked, hogy nem értesz velem egyet, vagy talán tovább-beszélgetésre in
dít — várom válaszod.

A  hatodik parancsolat tükrébe tekintve mi magunk sem feledkez
hetünk meg házasságunkban és családi életünkben arról, hogy a házas
ság Isten rendje, alkotása, amelyet áldásul és feladatul is adott, s amelyet 
Ő maga véd és oltalmaz. „Azt akarja tehát, hogy mi is isteni és üdvös- 
séges rendként tiszteljük, tartsuk meg és használjuk.. .  Isten ezt minden 
rendnél gazdagabban meg is áldotta.. .  A  házasélet tehát nem tréfa, sem 
játék, hanem kitűnő dolog és Isten szilárd akarata.” (Luther: Nagy 
Káté). „Ezzel azonban máris hozzányúltunk ahhoz a sebhez, amelyből 
minden ember, a házasságon belül és kívül, többé vagy kevésbé titkon 
vérzik” (Lüthi). Ez a megállapítás reánk is érvényes. Egyrészt, mert ne
künk sem egyszerű mindig Isten akarata szerint gondolkodni, élni és 
cselekedni. A  házasság és család közösségében jelentkező bűneink, ön
zésünk és kísértéseink keresztezik Isten szándékát és akaratát. S a fele
lősségünk még nagyobb, mert mi jobban ismerjük vagy legalábbis job
ban kellene ismernünk az Ö akaratát. Másrészt, mert olykor álszemérem
ből, keresztyén testvér vagy lelkipásztor hiánya miatt titkon vérző se
beink ezek. A  házasság „nagy titka” két ember legbensőbb, legszemélye
sebb ügye. Van, ami belőle nem tartozik mások elé. Két ember boldog 
öröme, életének gazdagítója. A  jelentkező kérdéseket és konfliktusokat 
is elsősorban maguknak a házastársaknak kell megharcolniuk és megol
daniuk. Egy kívül álló „semleges” fél azonban elfogulatlanabbul láthat, 
új szempontokra hívhatja fel a figyelmet, rámutathat tévedésekre, hibák
ra és bűnökre. Van, amikor a külső segítség emelheti ki a kátyúba ju
tottak szekerét, mert a benne ülők éppen azért képtelenek rá, mert ők 
„benne vannak” . Néha egy másik papi család életébe való betekintés, a 
baráti együttlét, a testvéri jó szó és tanács is sokat jelenthet.

Évekkel ezelőtt egyszer 1 Kor 7-et tanulmányozva és rajta meditálva, 
néhány gondolatot feljegyeztem — csak úgy önmagámnak. Az egyik 
most ide kívánkozik. Istennek nagy ajándéka életemben, hogy a házas
ságról és a családi életről a feleségemmel, mint hitben járó asszonnyal 
beszélgethetek. Vagyis nemcsak igei ismeretem vagy teológiai látásom 
lehet a házasságról, hanem élettársam is ugyanazon az alapon állva szem
léli az életet, mint én. Közös a „világnézetünk”, az „életszemléletünk”



ezen a téren is, mert mindketten hitben igyekszünk élni a házasságunk
ban is. A  hivő élettárs Isten külön ajándéka, de ez önmagában nem 
jelenti azt, hogy a keresztyén házastársak (és természetesen a papi csalá
dok) életében nem lehetnek vagy nincsenek problémák. Az együtt el
töltött közel negyedszázad alatt nekünk is sok mindenben „össze kellett 
csiszolódnunk” . Más családból, más szokásokkal, más adottságokkal in
dultunk és formálódtunk azokká, amikké lettünk. S nemcsak mi igye
keztünk felelős szeretettel nevelni gyermekeinket, hanem ők is formáltak 
és formálnak ma is bennünket.

Minden ember életének két olyan területe van, amely döntő módon 
meghatározza életét, boldogságát, emberségét, azt, hogy „otthon van-e” 
ebben a világban. Az egyik a munkája, a másik a házassága és családi 
élete. A  kettő kisebb-nagyobb mértékben kölcsönhatásban van egymás
sal, Ez felfokozott mértékben áll a lelkészi szolgálatra. A  lelkésznek a hi
vatásával is szorosan összefüggő életkérdése a házassága. Lelkészi hiva
tásunktól és szolgálatunktól elválaszthatatlan a családi életünk. Nem 
magunkat prédikáljuk, hanem Krisztus Jézust, az Urat (2Kor 4,5). A lel
készcsalád tagjai azonban — beleértve önmagunkat is — életükkel és 
magatartásukkal cáfolhatják azt, ami a szószékről elhangzik. Józanul és 
rajongás nélkül tudnunk kell, hogy „ideális” , problémamentes családi 
életet mi sem tudunk „produkálni” , a legjobban nevelt gyermekeink sem 
„makuláltan angyalok” . De minden új napot Isten megújuló kegyelmé
vel kezdhetünk. Este pedig a család minden tagjának, az édesapának, 
édesanyának és a gyermekeknek a bűneire, mulasztásaira és tévedéseire 
is kérhetjük Isten bűnbocsátó kegyelmét. Nem mindent eltakaró szépség- 
flastromként, hanem konkrét bűnökből való megtérésre és újat kezdésre.

Éppen ezért a lelkészcsaládokat nemcsak a szeretetközösség kell, 
hogy összefűzze, hanem a hitbeli közösség, az igeközösség, az imaközösség 
és az úrvacsorái közösség is. A  házasság önmagában is „minden más 
földi közösség közül a legközelebb áll Krisztus önfeláldozó, végtelen sze- 
retetéhez” (Nagy Gy.: Egyház a mai világban, 26. 1 p.). Akik azonban tu
datosan hitben élnek a krisztusi szeretetből, a krisztusi diakóniából, azok 
tudják, hogy ezt az életközösséget csak Isten előtti, állandó, személyes 
bűnbánatban lehet igazán élni. Isten szeretete a Jézussal való személyes 
hitbeli közösségen át árad a családi közösségbe, szüntelenül tisztítja, újít
ja, megszenteli és igazi életközösséggé formálja. Jézus Krisztus a házas
ságnak és a családi életnek is Megváltója!

A  rendezett papi családi életünk segítség a szolgálatunkban is. A  sa
ját házasságunkban magunk is átéljük, megtapasztaljuk, hogy mit jelent 
a nemek különbsége az emberi életben, a gondolkodás, értelem, érzelem, 
az érdeklődési körök, a testi-lelki alkati felépítettség és különbözőség, 
s az élet minden területén. Egy szólás-mondás szerint „a papgyerekek 
prédikálnak az apjukról” . S ha tudjuk is, hogy egyetlen általánosítás 
sem fedi a teljes igazságot, azért érdemes erről elgondolkodnunk. Mint 
ahogyan a papné és családjának üresen maradó helye a templomban szin
tén beszél valamiről. A  gyülekezet igényli és jó néven veszi a papné 
rendszeres részvételét a gyülekezet életében. A lelkipásztornak két szik
lás part között kell hajóznia. Gyülekezete miatt ne hanyagolja el fele
ségét és családját, de a családja miatt se hanyagolja el a gyülekezeti mun
káját! Ha bármelyik parton zátonyra fut, léket kap életének és szolgála
tának hajója.

Itt érkeztünk el a felfokozott tempójú modern életünk egyik nagy 
problémájához: az idő kérdéséhez. Legtöbbször fáziseltolódás van a lel
kész és családja időbeosztása között. A  dolgozó feleségnek más a munka



ideje, mint férjének. Más időpontban van a szabad idejük. Sok helyen 
a lelkipásztori látogatás ideje éppen azokra az órákra esik, amikor a fe
leség hazajön a munkából. Amikor végre együtt lehetnének, akkor van 
elfoglaltsága a másiknak. A  vasárnapok és ünnepnapok zsúfoltsága pe
dig szinte lehetetlenné teszi a közös családi programot. De külön speciális 
probléma az is, amikor egybeesik a munkaidejük (teológiát végzett lel
készházaspárok, két vagy három műszakban dolgozó feleség és család
tagok stb. esetében). Három gyermeket neveltünk fel nagyszülői és rokoni 
segítség nélkül. Tapasztalatból tudom, hogy mennyi gondot kellett meg
oldani, milyen leleményesnek kellett lennünk ezen a téren, míg gyer
mekeink egy bizonyos életkort el nem értek. Hiszen szinte majdnem 
mindig mindketten egy időben voltunk elfoglalva feleségemmel.

Az időhiány, az időzavar, a rohanó élettempó komoly veszélyeket 
rejt magában. „Rohanás e kornak átka” — mondja a költő. A  rohanás, 
ha nem tudjuk beosztani időnket, megfoszt a szolgálatunkhoz nélkülöz
hetetlen belső csendtől. De megfoszt a családunk számára nélkülözhe
tetlen együttlétektől is. A  lelkészházaspár magányosságának több oka 
is lehet. A  lelkésznek sok idejének kell lenni mások számára, de gyakran 
kevés marad a felesége számára. Sokszor idegileg túlfeszített állapotban 
vagyunk és egy-egy nehezebb nap után örülünk, ha már nem kell többet 
beszélnünk. Időnként még elviselhető ez, csak rendszert ne csináljunk 
belőle, mert akkor elhidegedéshez vezethet. Az időzavaron kívül a tár
sadalmi érintkezések és kapcsolatok hiányát is megemlíthetjük. Jó dolog 
— ahol van — a papnék időnkénti találkozója. Ez azonban nem pótolja 
a lelkészcsaládok egymással való találkozását. Hiszen sok olyan közös 
témánk van, amit egymással tudnánk a legjobban megbeszélni. Nekünk 
is szól a figyelmeztetés: „A  legmélyebb és legfájdalmasabb magá
nyosságok azonban nem a házasságon kívül, hanem azon belül találha
tók” (Lüthi). A  lelki kapcsolatok elégtelensége vagy teljes hiánya miatt. 
Ezt a magányosságot a házastársak okozzák egymásnak, együtt is kell 
keresniük és megtalálniok a belőle kivezető utat.

A  szellemi partneri kapcsolat is nélkülözhetetlen. A  hivatali és gyó- 
nási titoktartás kötelessége miatt talán mindent nem mondhatunk el 
házastársunknak, de a gyümölcsöző beszélgetéseknek sok áldása van. 
Sok jó könyvet, verset, regényt, tanulmányt és folyóiratot nem tudunk 
elolvasni magunk, mert egyszerűen már lehetetlenség. Meg lehet azon
ban osztani egymás között az olvasmányokat, s így kölcsönös tájékozta
tás által legalább bepillanthatunk olyan területekre is, ahová magunk nem 
tudunk eljutni.

Sok kérdésről kellene még beszélgetnünk. A  még házasság előtt le
vő testvérekkel a párválasztás speciális lelkészi szempontjairól. A  gyer
mekáldás kérdése nemcsak tanácsadói szolgálatunk témája, hanem so
kunk számára lelkiismereti ügy, amelyben egyértelmű igei gyakorlatot 
kell folytatnunk. Idősebb szolgatársaink számára a harmadik nemzedék, 
az unokák kerülnek a középpontba, ők így jobban megérthetik gyüle
kezeteink nagyapáit és nagyanyáit, özvegység miatt magukra maradt 
testvéreink magányát igyekezzünk megosztani látogatásuk és saját csa
ládi otthonunk megnyitásával. A  gyermektelen házasságok keresztje 
áldássá válhat egy gyermek örökbefogadása által, de úgy is, hogy azt a 
szeretetet, amelyet saját gyermekeiknek ajándékoztak volna, a gyüleke
zet gyermekeire árasztják.

A házasság olyan út, amely nem tart örökké, a halál megszünteti 
a házassági köteléket. „Ámbár ahhoz Isten kegyelmére is szükségünk 
van, hogy szívünk is tiszta legyen” ezen az úton (Luther, Nagy Káté).



Az örökéletben nem lesz szükségünk a házassági és családi kötelékekre. 
Azt azonban remélhetjük, hogy Isten örök szeretettben is együtt lehe
tünk azokkal, akiket ebben a földi életben szerettünk es együtt tudtunk
járni velük ezt az utat.

Boldog, kiegyensúlyozott 
köszöntlek

családi életet kívánva, testvéri szeretettel

Sárkány Tibor

Megjelent

Dr. Káldy Zoltán:
A DIAKÓNIA ÚTJÁN

című könyve.

Ára: 60,—  Ft.
Megrendelhető a Sajtóosztályon.



Egyházunk útján
i

Gyülekezeteink gondjai 
és örömei

Püspöki jelentés

a Déli Evangélikus Egyházkerület presbiteri ülésén 
1979. november 15.

Az igéből tájékozódunk

Amikor azon gondolkodtam, hogy a mögöttünk levő munkát és az 
előttünk levő szolgálatokat milyen igék kapcsán és világosságában kel
lene vizsgálnunk, két bibliai ige jött elém. Az egyik így hangzik: „Tu
dom, kinek hittem”, a másik pedig így: „Vállald velem együtt a szenve
dést, mint Krisztus Jézus jó katonája” .

Egyre világosabb előttem, hogy keresztyén hitünknek egyre tuda- 
tosabbnak kell lennie, ha szolgálatunkat minden területen jól akarjuk 
betölteni. Ez közelebbről azt jelenti, hogy bármilyen értékes a hit érzelmi 
jellége és bármennyire átmelegítheti a hitet egy-egy megtapasztalt él
mény, mindez nem elég a mi körülményeink között. Tudni is kell, hogy 
kinek hiszünk és mit hiszünk. Az érzelem könnyen változik, az élmény 
is megszürkül. Ha csak érzelmi motívumokra és élményekre épül a hi
tünk, nagyon labilissá válik. Engednünk kell, hogy Krisztus az értelmün
ket, a fejünket is megragadja, birtokba vegye és így tudjuk, éspedig tudva 
tudjuk, hogy kicsoda a mi Urunk és mit kíván tőlünk. A keresztyén hit 
és élet így nyugszik szilárdabb talajon és így nem ingathatja meg — az 
írás szavaival élve — „a tanításnak akármilyen szele” . Mind ez termé
szetesért nem jelenti azt, hogy nincs szükségünk a hitet átmelegítő ér
zelemre és azt sem jelenti, hogy nem gazdagíthatja egész keresztyén 
életünket a hitbeli élmény. Mégis, ma törekednünk kell arra, hogy ke
resztyén hitünket a legkülönböző kontextusokban gondoljuk végig és ne 
idegenkedjünk attól sem, hogy a különböző tudományok, köztük a ter
mészettudományok összefüggéseiben is lássuk hitünk értékét és gyü- 
mölcsöztessük azt az emberek javára. |

A másik bibliai ige így hangzott: „Vállald velem együtt a szenve
dést, mint Krisztus Jézus jó katonája.” úgy látom, ennek az igének 
is igen nagy az aktualitása. Ne értse félre senki ennek a mondatnak ezt 
á szavát „szenvedés”. Nem olyan szenvedésről van ma szó, melyet a 
keresztyén embernek, vagy az egyháznak „kívülről” , másoktól, a társa
dalomtól, a világtól kell elszenvednie. Evangélikus egyházunk a magyar 
társadalomban rendezett körülmények között él, végezheti az igehirdetés, 
a diakónia, a sajtó szolgálatát akadály nélkül. Ellenben arról van szó, 
hogy magában az egyházban vannak olyan terhek, amelyek közben sú
lyosodnak és amelyeknek elhordozásához a hitnek nagyobb teherbírására 
van szükség. Jelentésemben érintek majd néhány pontot, amely világo



sabbá teszi, hogy mire gondolok. Az is szenvedést jelent az egyház szá
mára, ha egyik-másik lelkész, presbiter, gyülekezeti tag, vagy egy egész 
gyülekezet nem ismeri fel szolgálatát a mi időnkben és a mi helyzetünk
ben és olyan magatartást tanúsít, amely rontja az egész egyház szolgá
latát, tépázza hitelét és megrabolja erkölcsi súlyát. Lehettek a múltban 
olyan idők, amikor egy lelkész, vagy egy presbiter a maga kárára tehette, 
amit tett, ma azonban mindenkinek tudnia kell, hogy a lelkészek és a 
presbiterek életvitele a szó igazi értelmében egyházi közügy. Egy-egy 
személynek a magatartása, cselekvése mindenkit érint az egyházban. 
Ezért olyan hangsúlyos az Igében, hogy „együtt” kell hordozni, éspedig 
felelősen az egyház minden ügyét és szolgálatát. Növekednie kell egy
házunkban annak a lelkületnek, amely inspirál az egyház vezetőség gond
jainak és terheinek együtthordozására. Ezt a megállapítást le kell bon
tanunk egyházmegyei és gyülekezeti szintre egyaránt.

Szolgálatunk világunk nagy kérdéseinek megoldásáért

Lehetetlen elkerülnünk, hogy legalább röviden ne érintsük azokat a 
problémákat, amelyek az egész emberiséget érintik és amelyeknek meg
oldásában evangélikus egyházunknak, lelkészeinknek és gyülekezeti tag
jainknak is segíteniük kell a maguk helyén és a maguk eszközeivel. Sen
ki ne áltassa magát, még nem múlt el végleg a veszedelem, amely az em
beriség létét fenyegeti. Ugyanakkor, amikor jóakaratú emberek és kor
mányok, elsősorban a szocialista országok napról napra megújuló erő
feszítéseket tesznek, a feszültségek feloldásáért, az enyhülésért, éspedig 
politikái és katonai téren egyaránt, vannak világunkban olyan erők, ame
lyek ellene dolgoznak az enyhülésnek és állandóan veszélyeztetik a 
népek békéjét, biztonságát és életét. Amikor az egyik oldalon csapatok 
visszavonásáról történik intézkedés, a másik oldal új közép-hatótávolságú 
rakétáknak Európába való telepítéséről beszél, veszélyeztetve ezzel Euró
pa népeinek biztonságát és életét. Ezen kívül is vannak égető problé
mái a világ népeinek. Az igazságtalan gazdasági rend, sokfelé a társa
dalmi elnyomás, a faji megkülönböztetés, új gyarmatosítás, a fegyverke
zési hajsza, az éhség gyötri és fenyegeti az emberiséget, vagy annak 
egyik-másik részét.

A  Magyarországi Evangélikus Egyház diakóniai teológiájából ere
dően tudva-tudja, hogy nem nézheti ezeket az égető kérdéseket nemtö
rődömséggel, közömbösséggel és felelőtlenséggel, mint amihez neki sem
mi köze nincsen és tennivalója sincsen. Azt is tudjuk, hogy nem elég nyi
latkozatokat tenni és csak imádkozni a kérdések megoldásáért. Tudjuk, 
hogy akikért, vagy amiért imádkozunk, azokért cselekednünk is kell. Eb
ben a bizonyosságban az 1979. esztendőben egyházunk püspökei, több 
professzora és lelkésze vett részt különböző nemzetközi konferenciákon, 
melyeken arról tanácskoztak, hogy miképpen tudnák a keresztyén egy
házak jobban segíteni és hatékonyabban támogatni a jóakaratú emberek 
fáradozását a békéért, a leszerelésért, az igazságos nemzetközi gazdasá
gi rendért és a faji megkülönböztetés eltörléséért. Ma már nincs olyan 
egyházi konferencia a világon, amelyen ezek a témák és a tennivalók 
ne kerülnének elő.

De az egyházi konferenciákon túlmenően több esetben szolgáltunk 
olyan gyűléseken és konferenciákon is, amelyeket nem egyházak, vagy 
egyházi világszervezetek hívtak össze, hanem a legkülönbözőbb nemzet
közi viláei szervezetek, lev vettem részt a Béke-viláetanács által feb



ruár 2—5. között Berlinbe összehívott világkonferencián, amely azért 
jött össze, hogy támogassa az enyhülést, a leszerelést és kifejezze szoli
daritását azokkal a felszabadítási mozgalmakkal, amelyek Afrikában, 
Ázsiában és Latin-Amerikában küzdenek a faji megkülönböztetés, a tár
sadalmi igazságtalanság ellen. A  magyar társadalmi delegáció tagjaként 
a világkonferencián megemlékezést tartottam születésének 50. évforduló
ján a meggyilkolt Martin-Luther Kingről. A  Magyar Béketanács delegá
ciója tagjaként május 3—6. között Báselban vettem részt azon a konfe
rencián, amely a palesztin néppel való szolidaritás kifejezésére és a teen
dők megtárgyalására volt hivatva. Elmondhattam, hogy magyar népünk
kel együtt azt kívánjuk, hogy a sokat szenvedett palesztin nép végre 
újra otthonra találhasson, független államot alapíthasson és békében é l
hessen szomszédaival. Május 7—8. között ugyancsak Baselben jelen vol
tam a Béke-világtanács által rendezett világkonferencián, amelyen meg
tárgyaltuk az emberi jogok megsértését Uruguayban és Guatemalában. 
Kifejtettem, hogy mindkét országban csak úgy képzelhető el az emberi 
jogok tiszteletben tartása, ha maga a társadalmi rend változik meg. Vé
gül október 26—29. között részt vettem a belgiumi Ostende melletti De 
Haanban azon a gyűlésen, amely ezt a nevet viselte: „Európai Fórum a 
leszerelésért és a biztonságért” . Arról volt itt szó, hogy elsősorban Euró
pa népei mit tehetnek és mit kell tenniük a fegyverkezési hajsza meg
állításáért és azért, hogy a NATO-államok ne telepítsenek újabb raké
tákat Európába. Ezen a Fórumon beszéltem arról, hogy egyes nyugati 
körök hogyan manipulálják a közvéleményt a fegyverkezési hajsza tá
mogatása érdekében és miképpen igyekeznek úgy föltüntetni a fegyver
kezést, mint amely pozitív hatással van a munkanélküliség megszünte
tésére és az életszínvonal emelésére. Elmondtam, hogy az egyházaknak 
szép feladata a saját társadalmukban a békére nevelés, továbbá az em
beri élet és az emberi méltóság megbecsülésére irányuló szolgálat.

Szolgálat az egyházak között

Egyházunk külügyi szolgálatáról az Országos Presbitérium november 
21-én tartandó ülésén adok beszámolót. Mégis úgy érzem, hogy a Déli 
Egyházkerület Presbitériumának is tartozom legalább két külügyi szolgá
latom megemlítésével. Június 11—18. között Dr. Mikko Juva, a finn evan
gélikus egyház érsekének meghívására utaztam Finnországba. Ismert, 
hogy a finn és magyar evangélikus egyházak között több mint 50 év 
óta van kapcsolat, amely különösen az utolsó évtizedben kiszélesedett és 
meggazdagodott. Júniusi utam azt a célt szolgálta, hogy az új finn érsek
kel megbeszéljük kapcsolataink jelenlegi helyzetét és tárgyaljunk azok
ról a feladatokról, amelyek kapcsolataink továbbépítését szolgálhatják. 
Egyházi sajtónkban is hírül adtam már, hogy megállapodtunk egy finn— 
magyar—észt egyházi konferencia megrendezésében, amelyre 1981 jú
niusában kerül sor Finnországban. Arról is volt szó közöttünk, hogy m i
képpen lehetne megszervezni a „testvér-gyülekezet” akciót a finn—ma
gyar egyházi kapcsolatok gazdagítása érdekében.

Augusztus 14—28. között Brazíliában, Joinville-ben részt vettem a 
Lutheránus Világszövetség Végrehajtó Bizottságának rendes évi ülésén, 
önmagában is jelentős volt a brazíliai evangélikus testvéreinkkel való 
kapcsolat felvétele. Szolgálhattam brazíliai gyülekezetekben és beszél
hettem magyarországi evangélikus egyházunk életéről, ami számukra 
teljesen Ú i volt. De ezen túlmenően nagyon jelentős volt a végrehajtó



Bizottság ülése, melyen kiértékeltük a mögöttünk levő egy esztendőt és 
megterveztük az előttünk levő év munkaprogramját, a genfi különböző 
osztályok feladatait. Ezen az ülésen nagyra értékelték a szocialista or
szágokban élő — köztük a magyar — evangélikus egyházak szolgála
tát. Itt hangzott el az a megállapítás is, hogy ezek az egyházak példát 
mutatnak azoknak az egyházaknak, amelyek forradalmi változások kö
zött élnek. De példát mutatnak azzal is, hogy nyomatékosan hangsúlyoz
zák a missziónak és a szociális felelősségnek az összetartozását. Magam 
részéről különösen is hangsúlyoztam azt, hogy az LVSZ teológiai mun
káját erősíteni kell a társadalmi összefüggések világos látására. Itt is 
bejelentem, hogy az LVSZ Végrehajtó Bizottságát 1982-re, vagy 1983-ra 
meghívtam Magyarországra, amit a Végrehajtó Bizottság nagy örömmel 
fogadott el.

Gyülekezeteink élete

Külföldi utakról és messze országokból érkezzünk most vissza hazai 
egyházunkba. Egyházkerületünk kebelében élő gyülekezetekről szeretnék 
szólni nagyon reálisan. Minden vonatkozásban látnunk kell a valóságot, 
mert csak akkor tudjuk a feladatokat is látni és a szolgálat irányát meg
szabni.

Istentiszteleteink és bibliaóráink számában alig van változás. Sok 
istentiszteletet és sok bibliaórát tartottunk. Ezek kapcsán mindig két kér
dést kell felvetnünk. Az egyik az, hogy lelkészeink tudják-e az evangé
liumot úgy hirdetni, hogy az a mi társadalmunkban élő evangélikus 
ember számára nemcsak valamiféle teológiai eszmecserét, hanem valóban 
kenyeret jelent. Olyan kenyeret, amely igazi táplálék tud lenni annak az 
evangélikus embernek a számára, aki a mi hazánkban, a mi társadal
munkban él és a legkülönbözőbb munkahelyen dolgozik. Tudják-e lel
készeink abba a kontextusban hirdetni az evangéliumot, amelyben ben
ne élnek evangélikus híveink. Csak akkor remélhetjük az istentiszteletek, 
közelebbről az igehirdetések iránti érdeklődést, ha az emberek, a gyüle- 
kézéti tagok az igehirdetések hallgatása közben megtapasztalják, hogy 
amit ott hallanak, nemcsak a lelkűknek jó, de segítséget jelent nekik 
családi és társadalmi életükben és erőforrás nekik a munka végzése köz
ben Az a tapasztalatom, hogy ilyen összefüggésekben sok kívánnivalót 
hagynak hátra az igehirdetések. A  másik problémám mindig az, hogy 
a hívek eléggé megbecsülik-e az igehirdetési alkalmakat istentisztelete
ken és bibliaórákon. Az az általános tapasztalatom, hogy e tekintetben 
is sok kívánnivaló van. Nyilvánvaló a szekularizáció továbbhaladása a mi 
társadalmunkban is. Ezen túlmenően gyülekezeti tagjaink jelentős ré
sze a szombati és vasárnapi szabad időt összekapcsolja és gyülekezeten 
kívül tölti idejét üdülőhelyeken, rokonoknál és ismerősöknél. Sokan 
vannak, akik vasárnaponként háztáji földeken, vagy szőlőkben dolgoz
nak és így igyekeznek még több anyagit szerezni. Ezek a tényezők fel
tétlenül befolyásolják az istentiszteletek látogatottságát. Ezzel együtt meg 
kell mondanom, hogy vannak gyülekezetek, melyekben az istentiszteletek 
látogatottsága nagyon jó és nemcsak idősebbek vannak jelen szép szám
mal. hanem gyermekek és fiatalok is. Legtöbbször ezt a pozitív tapasz
talatot azokban a gyülekezetekben szerezhetjük, melyekben a lelkész 
nagy gondot fordít a hívek személyes gondozására, a házi látogatásokra 
és a gyülekezet elcsaládiasítására.



örvendetes jelenség, hogy az úrvacsorázók száma az utóbbi évek
ben fokozatosan nő. Ügy tűnik, hogy sok gyülekezetben felismerték 
az úrvacsora rendkívüli jelentőségét, közösségformáló erejét és diakóniá- 
ra késztető áldását. Hovatovább a gyülekezet azonos lesz a legtöbb he
lyen az úrvacsorázó közösséggel. Ez pedig lehetőséget ad majd arra, hogy 
istentiszteleteink egyben mindig úrvacsorái istentiszteletek is legyenek.

A gyermekekről is kell szólnunk. Az 1978. esztendőben egyház- 
kerületünkben megkereszteltünk 2270 gyermeket. A  hitoktatásra 1291 
gyermek jelentkezett. Megkonfirmáltunk Í273 ifjút. A  gyermek-bibliaórák 
száma majdnem 5000 volt. Őszintén meg kell mondanunk, hogy ezek a 
számok lehetnének jóval nagyobbak. Még legjobban a konfirmandusok 
számával lehetünk elégedettek, kevésbé a hitoktatásra jelentkezőkével. 
A szülők felelősségét is fel kell vetnünk. Nyíltan megmondom azt is, hogy 
mindössze 3 gyülekezetből érkezett jelzés arról, hogy iskolai hatóságok 
bizonyos problémát támasztottak a hittanórákra való beiratkozásnál. 
Ezzel együtt azt is jelentenem kell, hogy kérésemre illetékes állami ha
tóságok mind a 3 ügyet kivizsgálták, melynek eredményeképpen a prob
lémák rendeződtek.

Az ifjúsági munkával kapcsolatban nagyon örvendetes esemény az, 
hogy 1980 nyarán Gyenesdiáson két országos ifjúsági konferenciát fo
gunk tartani egy-egy heti időtartammal. Nagyon reméljük, hogy ezek a 
konferenciák is segítik majd, hogy a gyülekezetekben folyó ifjúsági mun
ka jó irányban és gazdagabb tartalommal folyjék.

Bázisgyülekezetek

Jó néhány év óta beszélünk arról, hogy a német és szlovák kitele
pítések, továbbá a szekularizáció miatt lélekszámban kisebbé vált gyü
lekezetek és az eredetileg is kis gyülekezetek segítése érdekében ún. bá
zisgyülekezeteket kell alakítani. Ez azt jelenti, hogy egy-egy nagyobb lé
lekszámú gyülekezet vállal felelősséget és gondozza a körülötte levő kiseb
beket. A  nagyobb gyülekezetnek van nagyobb módja megfelelő lelkészi 
szolgálatot biztosítani, közlekedési eszközről gondoskodni és szükség 
esetén anyagilag is segíteni a körébe tartozó kis gyülekezeteket. Az is 
szempont a bázis-gyülekezetek kialakításánál, hogy a lelkész és családja 
olyan nagyobb helyen, esetleg városban legyen, ahol gyermekeit jobban 
tudja taníttatni, középiskolába járatni és szükség esetén a lelkész-feleség 
is tud világi állást vállalni. Még jobb eset azonban az, amikor nemcsak 
a lelkész, hanem a lelkész-feleség is teológiát végzett nő, aki jelentős 
segítséget tud nyújtani a bázis-gyülekezet köré sorakozó kisebb gyüle
kezetekben. Az utóbbi években több ilyen bázisgyülekezet alakult k i: 
Pécs, amely gazdája lett az eddigi szórványain kívül a Vasas—Maráza-i— 
Komló-i gyülekezeteknek. Tab, amely gondozza Bábonymegyert, Somogy- 
döröcskét, Somogymeggyest, Torvaji és Lullát. Mohács, amely bázisa lett 
Magyarbóly, Siklós felé irányuló szolgálatoknak, Orosháza, amely bázisa 
lett korábbi fíliáinak, melyek egy ideig önállóak voltak, Szentetornyá- 
nak, Kardoskútnak és Rákóczitelepnek. 1980. január 1-től újabb bázis
gyülekezetek alakulnak, többek között Bonyhád, amely magához veszi a 
muesfa-mekényesi gyülekezetei, Szekszárd, amely vállalta a régebben 
jelentős, de a német kitelepítés következtében lecsökkent lélekszámú 
gyülekezeteket Kétyet, Kalaznót, Felsőnánát. Dombóvár veszi szárnyai 
alá Csikóstöttösön kívül Kaposszekcsőt. Kisapostag lesz a központja a 
dunaújvárosi és dunaföldvári szolgálatoknak. Somogyvámos vállalta a



korábbi balatonszárszói, balatonboglári, balatonszemesi gyülekezetek gon
dozását. Kétségtelen, hogy a lelkészekre az eddiginél nagyobb terhet 
rak a bázisgyülekezetek kialakítása. Mégsem tehetünk másképpen, mert 
a kisgyülekezetek anyagilag sem képesek a lelkészi állásokat fenntar
tani, viszont a bázisgyülekezetbe való beletagolódásuk anyagilag is segíti 
a lelkészi állás fenntartását. Az is legyen világos előttünk, hogy a jövő
ben a bázisgyülekezeteket és a hozzátartozó kisgyülekezeteket kell anya
gilag is a legjobban segítenünk.

Az összevonás néhány problémája

Nem hallgathatom el azt a jelenséget, hogy van néhány gyülekeze
tünk, melyeket terveink szerint és a lelkészi munka racionalizálása ér
dekében szeretnénk egymással társítani. Hiszen egymás közelében van
nak, földrajzilag könnyen megközelíthetőek és anyagilag is biztos alapját 
tudnák adni a lelkészi állás fenntartásának. Viszont ezek a gyülekezetek 
szeretnének önállóak maradni. Nehezen tudják elfogadni és megérteni a 
társítás szükségét. Sokszor azt vetik fel, hogy ha társulnak is a másik 
gyülekezettel, a lelkészi hivatal az ő gyülekezetükben legyen, ami azt is 
jelenti természetesen, hogy a lelkész náluk lakjon. Ugyanakkor, amikor 
jó jel a lelkészhez való ragaszkodás, problémát okoznak a társításnál. 
Arra az álláspontra helyezkedtünk, hogy egyelőre nem szorgalmazzuk 
a társítást jogi vonatkozásban is, hanem ezt a két-három anyagyülekeze- 
tet meghagyjuk a maguk önállóságában és a szomszéd gyülekezet lelké
szét helyetteslelkészi státusban kérjük a szolgálat végzésére. Ez a mód
szer helyesnek bizonyult. Meg kell várnunk az időt, amíg a gyülekezet 
tagjainak szívében és értelmében megérik egy olyan döntés, melynek 
nyomán kölcsönösen vállalják a másik gyülekezetei.

Gondok Tolna—Baranyában

Mind a nyolc egyházmegyében vannak gondok és örömök. Most még
is úgy érzem, hogy a Tolna—Baranyai Egyházmegye gondjairól külön 
is kell szólnom. Ismert, hogy ez az egyházmegye két nagy politikai me
gye területén fekszik és 25 gyülekezetei foglal magába. Az is köztudott, 
hogy a második világháború után a gyülekezetek lélekszáma a német 
nemzetiségű lakosság jelentős mértékben való kitelepítése nyomán lénye
gesen csökkent. Ennek hátrányait két évtizeden keresztül is éreztük, még
is most jönnek elő a nagy problémák. A  kitelepítés nyomán nagyobb
részt az öregek maradtak a gyülekezetekben, akik lassan elmennek a 
minden halandók útján. így a lecsökkent lélekszámú gyülekezetek még 
tovább fogynak és a legtöbb helyen nagyon kevés az utánpótlás. A  má
sik problémát az jelenti, hogy azok a lelkészek, akik a kitelepítés után 
is gyülekezeteikkel maradtak és hűségesen szolgáltak, jórészt elérték a 
nyugdíjkorhatárt és kérik nyugdíjazásukat. Helyükre már a legtöbb 
esetben nem állnak új lelkészek, mert a kis lélekszám miatt a gyüleke
zetek önállóan alig tarthatók fenn. Társulniuk kell a közel eső szomszéd
gyülekezettel, mert a lelkészi szolgálat folytonosságát feltétlenül biztosí
tani kívánjuk. Néhány magyar nyelvű gyülekezetben is hasonló a prob
léma. Ezt a sok gondot jelentő helyzetet hadd szemléltessem azzal, hogy 
a 25 gyülekezet közül tízben jelent terhet a lelkészek nyugdíjba menete
le, illetőleg betegsége. Fel is sorolom ezeket. Dunaföldváron a lelkész



nyugdíjba megy. Egyházaskozáron a lelkész beteg. Györkönyben a lel
kész nyugdíjba megy. Kaposszekcsőn a lelkész beteg és nyugdíjba megy. 
Kélyen nyugdíjba megy. Kölesden nyugdíjba megy. Mucsfán nyugdíjba 
megy. Nag/szokolyban nyugdíjba megy. Pálfán és Tamásiban a lelkészek 
gyakran betegek. Az esperes számára nagy gondot jelent, hogy biztosítsa 
a végleges rendezésig a lelkészi szolgálat folyamatosságát. Ezen a terü
leten kétségtelenül újra át kell gondolnunk a társításokat, a bázisgyüle
kezetek kialakítását és mindent meg kell tennünk azért, hogy a lelkészi 
szolgálat az eddigi mértékben, vagy azt megközelítve biztosítva legyen. 
A kialakítok központokat mindenképpen fenn kell tartanunk és szük
ség esetén ilyen helyekre kell koncentrálnunk a Központi Alap segít- 
ségét.

A gyülekezeti levéltárak a társult gyülekezetekben

Az előbbi témához tartozik, hogy a társult gyülekezetekben biztosíta
nunk kell a gyülekezeti levéltárak fennmaradását. Mivel több kisebb 
gyülekezet lelkészi állását — elsősorban Tolna—Baranyában — nem tölt
ük be, az üresen maradt parókiákon ott maradnak a gyülekezeti levél
rak. Legtöbb esetben ui. az új gyülekezeti központban nincs hely a tár

sult gyülekezet levéltárának idehelyezésére. Ugyanakkor lehetetlen gaz
da nélkül hagyni a társult gyülekezetek levéltárait. Természetesen ha 
csak lehet át kell szállítani az új gyülekezeti központba ezeket a levéltá
rakat, vagy biztosítani kell a régi helyen a levéltár őrzését. Ha egyik sem 
lehetséges, harmadik utat kell választanunk, nevezetesen azt, hogy na
gyobb egyházmegyei levéltárakat kell kialakítanunk, ahova begyűjtik 
a veszélyeztetett gyülekezetek levéltári anyagát. Az Országos Egyház Le
véltára most foglalkozik ezzel a kérdéssel és a napokban kibocsátandó 
püspöki körlevél nyomán megindul majd a helyzet felmérése.

A szlovák nyelv biztosítása több gyülekezetünkben

Tudott dolog, hogy egyházkerületünkben több olyan gyülekezet van, 
amelyekben a gyülekezeti tagok igénylik a szlovák nyelv használatát. 
Luther volt az, aki hangsúlyozta, hogy az evangéliumot anyanyelven 
kell prédikálni. Egyházunk vezetősége ezzel teljesen egyetért és igyek
szik mindent megtenni azért, hogy istentiszteleteinken és a kazuális 
szolgálatokon szlovák nyelven szóljon az igehirdetés, ahol ezt igénylik. 
Ezzel együtt az a problémánk, hogy lelkészeink között egyre keveseb
ben lesznek olyanok, akik szlovák nyelven tudják végezni a szolgálato
kat. Ügy látom, hogy a következő időben is feltétlenül biztosítani kell 
a szlovák nyelv használatát a következő gyülekezetekben: Szarvas- 
Ótemplom és Szarvas-Űjtemplom, Békéscsaba, Tótkomlós, Mezőberény 
II., Kondoros, Csabacsüd, Nagybánhegyes, Medgyesegyháza, legalább 
időnként Pitvaros és végül Budapest-Szlovákajkú gyülekezet. Jelen pil
lanatban ezeken a helyeken szlovák nyelven is folynak a szolgálatok. 
De már most gond, hogy a nyugdíjazás folytán megürült egyik tótkom- 
lósi lelkészi állás, továbbá 1980. január 1-től megüresedő Mezőberény II. 
lelkészi állást miképpen töltsük be szlovákul tudó lelkészekkel. Átmeneti
leg valószínűleg azt kell tennünk, hogy olyan helyekről, ahol a szlovák 
nyelvet kevésbé igénylik, átcsoportosítjuk a lelkészeket azokra a helyek
re, ahol a szlovák nyelv tudása feltétlenül szükséges. A  jövőt illetően 
pedig nagyon tudatosan kell törekednünk arra, hogy a Teológiai Aka



démián lehetősége nyíljék a teológusoknak a szlovák nyelv tanulására. 
Ezt követően pedig biztosítani kell számukra, hogy ösztöndíjasként Po
zsonyba kerüljenek és ott a teológiai fakultáson képezzék tovább magu
kat a szlovák nyelvben.

Lelkészavatások

Örömmel jelenthetem a Presbitériumnak, hogy ebben az esztendőben a 
végzős teológiai hallgatók közül egyházkerületünkben 6 fiatalt és egy 
idősebb testvérünket avattam lelkésszé. Ezek a következők: Győri Gá
bor, Kis János, Kepenyes Erzsébet, Szabó Pál, Pintér János, Selmeczi 
Lajos és Dr. Malya János. Dr. Malya János annak idején teológiai ta
nulmányait nem fejezte be és most kérte, hogy tanulmányait folytathas
sa, mert lelkészi szolgálatot szeretne végezni. Miután tanulmányait sike
resen befejezte, őt is lelkésszé avattam. A  felavatott lelkészeket kiküld- 
tük a gyülekezetekbe, ahol nagy szükség van szolgálatukra. A  gyülekeze
teknek figyelniük kell Jézus felhívására, mi szerint „az aratni való sok, 
de a munkás kevés, kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az 
ő aratásába.”

Lelkészi munkatársak lelkésszé avatása

Országos Presbitériumunk törvényerejű határozata lehetővé teszi, 
hogy a teológiát végzett nőket lelkésszé avassuk. Egyházunk rendje sze- 
ririt ez nem történik meg azonnal a teológiai akadémiai tanulmányok 
elvégzése után, hanem csak később, amikor egy-egy gyülekezet kész meg
hívni egy lelkészi munkatársat rendes gyülekezeti lelkésznek. Előző évek
ben így történt ez Csabacsüdön, ahol a gyülekezet kérte Nobik Erzsébet 
szolgálatát. Amikor nyilvánvalóvá lett, hogy a gyülekezet kész őt lelké
széül meghívni, lelkésszé avattam. Ebben az esztendőben két esetben ke
rül erre sor. Lelkésszé avattam Szabó Lajosné Mátrai Mariannt, akit a 
Pécs-környéki Vasas—Maráza-i gyülekezet hívott meg lelkészéül, továb
bá lelkésszé avattam Szabó Villmosné Piri Zsuzsannát, akit a Tab-kör- 
nyéki gyülekezet választott meg lelkészévé. Eddigi tapasztalatunk az, 
hogy a női lelkészek hűségesen végzik szolgálatukat és egyenrangú mun
kát végeznek a férfiakkal. A  fel nem avatott teológiát végzett nők lel
készi munkatársakként szolgálnak a gyülekezetben, mindaddig, míg őket 
is a gyülekezetek meg nem hívják rendes gyülekezeti lelkésznek.

A gyülekezetek látogatása

Püspöki szolgálatom megkezdése óta mindig fontosnak tartottam az 
egyházkerület gyülekezeteinek látogatását. A  legtöbb gyülekezetben 
többször is végeztem szolgálatot: Ebben az esztendőben istentiszteleteket 
végeztem az alábbi gyülekezetekben: Rákospalota, Pátró, Nagytarcsa, Pé
teri, Maglód, Pécs, újra Nagytarcsa, Csabacsüd, Mohács, Pilis, Bp.—Jó
zsefváros, Monor, Kecskemét, Irsa, Bp.—Zugló, Vasas, Tab, Harta. Ha 
Isten engedi, ebben az évben még szolgálok Foton, Mogyoródon és Kis
kunhalason. Mindig nagy élményt és örömöt jelentett számomra a gyü
lekezetekkel való találkozás, a zsúfolt templomok, a gyülekezet presbite
reivel való beszélgetés. Lelkészeink a legtöbb esetben igen nagy gonddal



készítették elő a püspöki szolgálatokat és megfelelő formát is tudtak ad
ni a püspöki látogatásoknak. A  legtöbb esetben fehér asztal mellett is 
találkozhattam a gyülekezet presbitériumával, vagy annál szélesebb gyü
lekezeti körrel. Ezek az alkalmak lehetőséget adtak arra, hogy közvet
lenebbül tájékoztassam a gyülekezeteket az Országos Egyház időszerű 
kérdéseiről.

Szolgálataim a Deák téri gyülekezetben

A Deák téri gyülekezetben parókus lelkész is vagyok. Mindig fontos 
volt számomra az itt végzett szolgálat, mert tudom, hogy egész püspöki 
szolgálatomnak jelentős háttere ez a gyülekezet. Nehéz volna elviselni, 
ha ebben a gyülekezetben nem volna élet és nem mennének jól a gyü
lekezet dolgai. Örömmel mondhatom, hogy élő gyülekezet van mögöttem 
és lelkésztársaim jól tudják milyen lényeges az egész egyház számára, 
ami a Deák téren történik. Sajnos, nem tudok itt olyan sokszor szolgálni, 
mint ahogy szeretnék. A  vidéki szolgálatok, a külföldi utak között kell 
megosztanom időmet. Ennek ellenére ebben az esztendőben is 13 főisten
tiszteleten, 2 zenés áhítaton, 1 presbiteri ülésen és 1 szeretetvendégségen 
szolgáltam. Hálás vagyok Dr. Hafenscher Károlynak, Harmati Bélának, 
Takácsné Kovácsházi Zelmának, Trajtler Gábornak és Weltler Jenőnek 
hűséges szolgálatukért.

Előadások konferenciákon és lelkészi munkaközösségekben

Nem tudom felsorolni azokat az alkalmakat teljes egészében, melye
ken különböző témákról ebben az esztendőben előadást tartottam. Mégis 
meg kell említenem, hogy az Országos Lelkészkonferenciákon, melyeket 
Gyenesdiáson tartottunk, hat alkalommal szolgáltam előadással, egy al
kalommal pedig külföldi utam miatt más olvasta fel előadásomat. Mind
egyik esetben erről a témáról szóltam: „A  diakóniai teológia Pál apostol 
leveleiben” . Az volt a tapasztalatom, hogy lelkészeink teológiai gondol
kodását egyre erőteljesebben meghatározza a diakóniai teológia és ez se
gíti őket szolgálatuk betöltésében az egyházban és a társadalomban egy
aránt. összevont Lelkészt Munkaközösségekben Celldömölkön, Pápán és 
Pakson tartottam előadást egyházunk külügyi szolgálatáról. Fontosnak 
tartjuk, hogy lelkészeink jól értsék egyházunk külügyi munkáját és ők 
maguk is aktívan vegyenek abban részt külföldi útjaikon, vagy külföldi 
vendégek fogadása alkalmával. Előadást tartottam továbbá az Országos 
Diakóniai Konferencián Győrött, a Teológiai Akadémián a professzorok 
és azoknak a gyülekezeti lelkészeknek közös konferenciáján, akiknek 
gyülekezetében teológiai hallgató van. Egyre inkább hangsúlyozzuk, hogy 
az egyházvezetőség, a professzorok és a lelkészek közösen felelősek az 
új lelkésznemzedékért.

Renoválások és építkezések a gyülekezetekben

A  gyülekezetek igen sokat áldoznak a gyülekezeti épületek rendben 
tartásáért. A  legtöbb gyülekezetben az elmúlt két évtizedben jelentős 
módon felújították az épületeket. Nagy öröm, hogy a közelmúltban új 
parókia éoült. Mohácson Csőváron. Péteriben,. Új gyülekezeti ház épült'



Pilisen, Csömörön, örvendetes, hogy Kiskunhalason a lelkészi lakás át
alakítása révén szép istentiszteleti helyiséget alakítottak ki. Vasason pe
dig a templom nedves alagsorát víztelenítették és egy modern gyülekezeti 
termet és lelkészi hivatalt hoztak létre. Az is örvendetes, hogy a szélvi
hartól alaposan megrongált kondorosi templom renoválása óriási erő
feszítések árán megtörtént. Az újpesti épületek igen nagy rekonstrukción 
mentek keresztül. A  pécsi Baldauf Gusztáv Szeretetotthonban új ima
termet, illetve társalgót építettek. Teljes megújításon ment keresztül az 
izményi MJ templom. Ezzel együtt el kell mondanunk idevonatkozó 
gondjainkat is. A  tavalyi földrengés igen nagy mértékben megrongálta 
a békéscsabai nagytemplomot. Elkészültek a templom felújításának ter
vei. A  kivitelezés azonban még hosszú időt fog igénybe venni. Sajnos, 
nem folytatódott ebben az esztendőben a Szarvas—Újtemplomi gyüle
kezet temploma tetőszerkezetének kicserélése, kivitelező hiánya miatt. 
Ugyancsak nem tudtuk elkezdeni a szélvihartól nagyon megrongált pit- 
varosi és csanádalberti templomok renoválását, ugyancsak kivitelező hiá
nya miatt. Nagy gondot okoz a nagyon elhanyagolt gádorosi templom 
felújítása. Tótkomlóson a gyülekezet egyik lelkészlakásának szanálására 
kerül sor, mert a parókia területén a nagyközség tervei szerint nagy 
építkezések indulnak meg. Sorra kerül a tápiószelei, a csabacsüdi és a 
dombóvári templomok felújítása is. Az építkezésekhez és renoválásokhoz 
jelentős segítséget kaptunk a Lutheránus Világszövetségtől, a Gusztáv 
Adolf Egyesülettől, de a nagyobb terhet minden esetben maguknak a 
gyülekezeteknek kellett hordaniuk. És ez a jövőben is így lesz.

Presbiteri és papné-konferenciák

Igen fontosnak tartjuk, hogy rendszeresen neveljük a gyülekezeti 
presbitereket szolgálatuk betöltése, a diakóniai teológia jobb megértésére. 
A  lelkészek nem tudják elvégezni szolgálatukat a presbiterek támoga
tása nélkül. Ezért kértük ismételten az egyházmegyék vezetőségét, hogy 
rendezzenek egyházmegyei presbiteri konferenciákat. A  legtöbb egyház
megyében ez a mi kérésünk jó visszhangra talált és a megrendezett kon
ferenciákról igen jó híreket hallottunk. Vannak egyházmegyék, amelyek 
több konferenciát is tartanak, hogy így elérjék valamennyi gyülekezőt 
presbitereit. Külön is szeretném megköszönni a Pest megyei egyházme
gye vezetőségének, hogy rendszeresen tartják ezeket a konferenciákat és 
igyekeznek elérni valamennyi presbitert. Gyenesdiáson volt egy olyan 
konferencia, melyen részt vettek a Somogy—Zalai gyülekezetek veze
tőségének tagjai a Veszprémi Egyházmegye gyülekezeteinek vezetőivel 
együtt. Ezen a konferencián megtárgyalták a gyülekezeteknek nemcsak 
a lelki problémáit, hanem az anyagi kérdéseit is. Több egyházmegyében 
papné-konferencia is volt. Azt hallottuk mindenfelől, hogy a papnék na
gyon hálásak voltak ezekért az alkalmakért. E helyen is szeretném hang
súlyozni, hogy az egyházmegyék még az eddiginél is szorgalmasabban 
fáradozzanak az egyházmegyei presbiteri konferenciák és a papné-kon- 
ferenciák megrendezéséért.

Vendégszolgálatok a gyülekezetekben

Örömmel jelenthetem, hogy a gyülekezetekben megsűrűsödtek a 
vendégszolgálatok. Egyre több gyülekezet rendez csendes-hetet, vagy 
csendes-napokat, mely alkalmakra vendég-igehirdetőket hívnak. Vannak



egyházmegyék, amelyek ezt nagyon komolyan veszik és fáradoznak azért, 
hogy egyházmegyéjük valamennyi gyülekezetében legyen csendes-hét. 
Több esetben a Gyülekezeti Segély gyűjtését szószékcserékre használják 
fel. Ezeket a törekvéseket messzemenően támogatjuk. Megköszönjük a 
vendég-igehirdetők szolgálatát és kérjük a gyülekezeteket, hogy ezeket 
a szolgálatokat az eddiginél is jobban vegyék igénybe.

A köszönet szava

Nem fejezhetem be jelentésemet anélkül, hogy hálás szívvel meg 
ne köszönjem dr. Ottlyk Ernő püspök és dr. Mihály Dezső egyházke
rületi felügyelő segítségét és támogatását, dr. Fekete Zoltán országos fel
ügyelő egyházkerületünket is támogató szolgálatát, Szilágyi Béla fel
ügyelő-helyettes igen jó és aktív munkáját, dr. Karner Ágoston főttikár 
és Szemerei Zoltán osztályvezető szolgálatát, végül közvetlen munkatár
saim, Reuss András, Friedrich Lajosné és Gyarmati István számos segít
ségét és jó munkáját.

Kérem az Egyház Urát, hogy áldja meg Egyházkerületünk, egyház
megyéink, gyülekezeteink életét és szolgálatát.

Kérem jelentésem elfogadását.

Közelebb Jézus Krisztus szeretetének 
megértéséhez

Püspöki jelentés
az Északi Egyházkerület presbitériumának 

1979. november 8-i ülése elé

Főtisztelendő Egyházkerületi Presbitérium!

Az 1979. esztendőben Isten úgy vezette életútunkat, hogy azokat az 
igéket tette fénylőkké és világítókká, amelyek Jézus Krisztus irántunk 
való irgalmasságáról és szeretetéről szóltak. így volt ez a 7 országos 
lelkészkonferencián, az egyházmegyei presbiteri konferenciákon, de azon 
a rengeteg istentiszteleten és gyülekezeti alkalmon is, ahol híveink gya
rapodtak a Krisztuskövetés útján. Ezek egyben hitbeli tapasztalatok is, 
de irányvonalak is utunkra nézve.

1. Közelebb jutottunk Jézus Krisztus szeretetének megértéséhez
A  hit és a szeretet összefüggésének kinyilatkoztatásával van tele az 

egész Újszövetség. Pál apostol ismétli Jézusnak azt a szavát, amellyel 
összefoglalta az ó- és újszövetségi törvény summáját, amikor a Róma- 
beliekhez írt levelében azt írja: „Senkinek semmivel ne tartozzatok, ha
nem csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki szereti a felebarát
ját, a törvényt betöltötte. Mert ez: ne paráználkodjál, ne ölj, ne lopj, ha
mis tanúbizonyságot ne szólj, ne kívánj, és ha valamely parancsolat van, 
ebben az igében foglaltatik egybe: Szeresd felebarátodat, mint magadat” 
(Rm 13:8—9). A  felebaráti szeretet tehát egybefoglalja az Isten törvényé



nek összes parancsolatát. Másképpen: a szeretet a törvény betöltése. Aki 
szeretetet tanúsít, az megteszi, teljesíti, amit az Isten törvénye követel. 
Csak a szeretet vezet el bennünket arra, hogy felismerjük Isten akara
tának egységes értelmét.

A szeretet, mint az Isten törvényének summája, azt követeli tőlünk, 
hogy adjuk oda önmagunkat teljesen a felebarát javára úgy, amint Jé
zus is önmagát adta értünk. Ez a szeretet nem emberi erő, hanem Isten 
műve, a Szentlélek ajándéka és gyümölcse, amelyet azonban Isten min
denkinek bőven kész adni és kínálni. Ezért tud Pál apostol olyan gyö
nyörűen írni a szeretetről a korinthusiakhoz írott levelében: „Ha embe
reknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én- 
bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom..
(1 Kor 13,1). A  keresztyén hit szükségképpeni megnyilvánulása, hitünk 
valódiságának próbaköve a szeretet. Itt látszik meg, hogy valóban keresz
tyének vagyunk-e, vagy pedig vallásosságunk üres forma csupán. Ezért 
írja János apostol levelében azt, hogy „aki nem szereti a maga atyjafiát, 
akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát? Az a parancsolatunk is 
van őtőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a maga testvérét is” (1 Jn 
4,20).

Minél világosabban áll előttünk a kegyelmes Isten, annál jobban 
telik meg szívünk iránta érzett hálával, annál inkább kell szeretetére 
visszasugároznia a mi iránta való szeretetünknek, amelynek Istentől ren
delt cselekvési területe ez a világ, amelyben élünk. Isten iránti szerete
tünk abban tükröződik, ahogyan embertársainkat szeretjük, ahogyan ér
tük dolgozunk, ahogyan javukat szolgáljuk.

A Jézus Krisztusra néző, krisztocentrikus teológiából mindenképpen 
emberséges, humánus etika következik. Krisztus egyháza az emberiség
gel és az emberiségért élő egyház. Ennek az egyháznak a küldetése ige- 
szolgálatra és szeretetszolgálatra szól.

Az igeszolgálattól elválaszthatatlan a szeretetszolgálat, a diakónia 
fogalma kitágult és új értelmet kapott. Nem valami részletkérdés vagy 
szektás egyoldalúság a jellemzője ennek az útmegtalálásnak. A teljes 
Szentírás középponti tanítása áll előttünk, amely Jézus Krisztusról szól, 
aki szolgáló szeretetben járó Úr, a „Diakonosz”, ő a szolgálattevő. Az 
Ige azért lett testté, vált szolidárissá az emberrel, Jézus azért tanított, 
gyógyított, segített, hogy az embert szolgálja.

A  diakóniának, a szolgáló szeretet teológiájának az alapjáról tájé
kozódunk a konkrét cselekedetek területén. A  szolgáló Ürba vetett hit 
jelenti akarata követését a szolgálat útján, ami az egyes embernek, tár
sadalmunknak, hazánknak, az egész emberiségnek a segítését jelenti. 
A  diakónia teológiájának ezért határozott politikai arcéle is van, amely 
szolgálatot akar végezni a haladás irányában nemcsak az egyes ember, 
hanem a kollektívumok érdekében. Hitünk középpontjából, Jézusból 
kiindulva válik egységes egésszé hitünk és cselekedetünk, teológiánk és 
gyakorlati magatartásunk.

2, Kipróbált hazaszeretettel
Társadalmunk mai konkrét feladataiban osztozunk. Nem a „hurrá 

optimizmus” naivságával, hanem hitbeli meggyőződésünkből fakadó szi
lárdsággal segítjük népünket.

Az emberi élet előbbrevitelének, az emberekkel Való szolidaritás 
vállalásának és a felebaráti szeretet gyakorlásának legkövetkezetesebb 
formája az emberi munka területe. Isten akarata az, hogy csak munká
val lehet legyőzni a természet erőit és az emberek javának és elő



menetelének szolgálatába állítani. Ennyire szoros összefüggés van a mun
ka és a jólét között. Mert Isten nem az ember kikapcsolásával, hanem az 
emberi értelem és kéz felhasználásával is végezni akarja gondviselő és 
világfenntartó munkáját. így fűz egybe minket, keresztyéneket, az em
beri élet megjavításáért folytatott küzdelem egy nagy, átfogó közösség
be, a munkának a közösségébe, az emberi élet előbbrevivésének a közös
ségébe. A  termelő munkának közösségekbe való összefogása, az összehan
golt együttes munka, amelynek célja az egyéni és a közösségi érdek egy
aránt történt szolgálata, nemcsak nem ellenkezik a hit és ész feltételéi
vel, hanem különösen alkalmas lehetőséget nyújt ahhoz, hogy az ember 
Istentől kapott rendeltetését ennek keretében valósítja meg.

Az a hűséges magyarországi evangélikus lelkész, aki az Isten elé 
adott feladatot világosan látja, úgy szolgál híveinek, hogy azok biztos 
eligazítást nyerjenek a hitből fakadó jócselekedetek végzésére család
jukban, munkahelyükön, a társadalomban, a hazában és az egész embe
riség iránti felelősségben.

Olyan pásztorokra van szükség, akik a nyáj testi-lelki gondját hor
dozzák, akik felelősséget éreznek a rájuk bízottakért is, de az ország épí
téséért és az emberség jövőjéért is. Mindez gyakorlatilag azt jelenti, hogy 
építsük ki jól kapcsolatainkat a helyi vagy járási, illetve megyei taná
csokkal és az ott illetékes népfrontmozgalommal. Vegyünk részt a társa
dalmi akciókban, amelyek akár honismereti, helytörténeti, községfejlesz
tési területen jelentkezzenek. Erkölcsi segítségnyújtásunk a munka sze
reteti és megbecsülése, a társadalmi morál fejlesztése, a szociáletikai kér
dések beható elemzése területén, a családi erkölcs védelmében jelent
kezhet.

3. Védekezés „korunk esztelenségével” szemben
A fegyverkezési verseny és a nemzetközi enyhülés politikájával való 

szembeszállás jelenti „korunk esztelenségét” (Gromiko).
Lehet-e józanabb, ésszerűbb, felelősségteljesebb álláspont, mint az, 

hogy meg kell állítani a fegyverkezési versenyt? A  Szovjetunió a többi 
állammal együtt kész erre, velük együtt akarja megkezdeni a katonai 
gépezetek fokozatos lebontását, csökkenteni az államok arzenáljait egé
szen a teljes és általános leszerelésig. Javaslatokban nincs hiány, de meg 
kell végre kezdeni a gyakorlati végrehajtást. A  nukleáris háború veszé
lyének megszüntetésénél nincs sürgősebb nemzetközi feladat.

A  hadászati támadó fegyverrendszerek korlátozásáról szóló újabb 
szovjet—amerikai szerződés, az úgynevezett SALT—II. aláírása önmagá
ban is meggyőzően bizonyította, hogy megállapodásra lehet jutni a leg
nehezebb kérdésekben is, ha megvan rá a jó szándék és a jogos bizton
sági érdekek kölcsönös figyelembevétele.

De éppen a SALT—II. amerikai ratifikálása körül folytatott huza
vona jelzi, hogy jelentős erők érdekeltek a fegyverkezési verseny szítá
sában. A Szovjetunió nem törekszik katonai fölényre, a szovjet straté
gia kizárólag védelmi jellegű, s ugyanez az elv vezeti a Varsói Szerződés 
hadászati doktrínáját. A  szocialista országok Varsói Szerződése nem fe 
nyeget semmilyen államot, államcsoportot. Brezsnyev egyoldalú lépést is 
bejelentett: a Szovjetunió anélkül, hogy erre bármilyen szerződés köte
lezné, a Közép-Európában állomásozó szovjet csapatok létszámának csök
kentése keretében egy év alatt az NDK területéről kivon húszezer szovjet 
katonát, ezer harckocsit és más haditechnikát.

A  békeszeretet és a jóakarat bizonyítéka, annak a törekvésnek csal
hatatlan jele, hogy az európai földrészen tovább lehessen lépni a káto-



nai enyhülés érdekében tett erőfeszítések útján, ki lehessen vezetni a 
zsákutcából a megrekedt leszerelési tárgyalásokat. Bizalomgerjesztő, bi
zalomszilárdító lépés volt ez, akárcsak a Varsói Szerződés tagállamainak 
mind korábbi, mind újabb javaslatai.

A  nemzetközi élet égető kérdéseinek megoldási törekvéseiben ott 
vannak az egyházak is, melyek Jézus szeretete jegyében nem is állhatnak 
máshol, mint a béke és a nemzetközi feszültségek enyhítése oldalán. 
A  mi szolgálatunk sem lehet más ebben a vonatkozásban, mint a ránk 
bízott gyülekezetek és hívek közgondolkodásának erősítése a nemzet
közi helyzet bonyolult kérdései között: az enyhülés és az emberiség jö
vőjének biztosítása irányában.

4. Külügyi szolgálataim
A fenti célkitűzések jegyében mentek végbe szolgálataim nemzetkö

zi területen.
a) A  Keresztyén Békekonferencia vezető testületének, a Munkabizott

ságnak tagjaként vettem részt a Helsinkiben tartott ülésen. A  finn kül
ügyi államtitkár a külügyminisztérium épületében fogadta a Munka- 
bizottság tagjait. A  magyar nagykövetség is fogadást adott a KBK kép
viselői számára. Mind állami, mind egyházi részről kiemelték, hogy az 
1975-ös államközi megállapodások óta „Helsinki szelleme” az enyhülés 
politikájának szimbólumává lett. Erre épít a keresztyén békemozgalom 
is. Jellemzően fejezte ezt ki a Munkabizottság felhívása: „Az enyhülés 
jövője a kezünkben van.” Az egyházak és a keresztyén emberek ezt a 
maguk morális tekintélyével és tömegeik közvéleményt is befolyásoló 
erejével erősíthetik.

b) A  nemzetközi gyermekév megrendezésére az ENSZ adott indítást 
azzal, hogy húsz évvel ezelőtt, 1959-ben fogadták el a tagállamok a gyer
mekek védelméről szóló határozatot. A  szocialista országok kormányai 
nagy egyetértéssel fogadták ezt a kezdeményezést, mivel ez megfelel 
a szocialista humanizmus célkitűzéseinek. Ennek jegyében ez év júniusá
ban Magyarországon a Parlamentben folyt az a nemzetközi fórum, ame
lyen négy világrész küldöttei vettek részt. Majd a külföldi és hazai gyer
mekek számára gazdag program következett az úttörővárosokban, Csil
lebércen és Zánkán, de országjárásokon is részt vettek. Augusztusban 
Bulgária rendezte meg a gyermek világtalálkozót. Szófiában 1100 kül
földi gyermek — köztük száz magyar — és kétezer bolgár gyermek vett 
részt a világtalálkozón. A  különböző országoknak a nemzetközi békeév 
kapcsán szervezett Nemzeti Bizottságai kétszáz közéleti személyiséget 
delegáltak a világ minden tájáról, kb. 80 országból. Ennek keretében je
lent meg négytagú magyar társadalmi delegáció is, amelyben én is kikül
detést nyertem. Az állami keretben tartott ünnepségsorozat a rendezvé
nyek magas színvonalát biztosította. Nemcsak a bolgár televízió, hanem 
az „intervízió” is közvetítette tíz napon át, augusztus 15—25-ig, a kiemel
kedő eseményeket.

c) Az egyházak kapcsolatának egyik fontos területe a diakónial ta
pasztalatok cseréje. Dr. Schober, az európai diakóniai munkaközösség
nek is elnöke, és az NSZK diakóniai szolgálatának is a vezetője. Meghí
vására, egyházunk diakóniai delegációjaként utaztunk október elején a 
bajor és a württembergi diakóniai munka tanulmányozására, Blázy La
jos diakóniai ügyvivő lelkésszel. A  kölcsönösség jegyében néztük meg az 
ott folyó diakóniai munkát és adtunk ugyanakkor tájékoztatást a magunk 
diakóniai látásmódjáról és szolgálatunk lényegéről.



d) Az NDK-beli evangélikusokkal való kapcsolattartás jegyében vet
tem részt a drezdai zsinaton, ahol egyházunk életéről többször is szól
hattam. A  zsinat nagy vitát folytatott arról a témáról, hogy 1981-ig létre 
akarják hozni valamennyi protestáns egyház csatlakozásával az „egye
sült evangélikus egyházat” .

e) A  közeljövőben pedig részt veszek a KBK munkabizottsága Szó
fiában tartandó ülésén, amelynek tárgysorozatában centrális helyet fog
lal el a közel-keleti kérdésben való egyházi állásfoglalás.

Mindezek a külügyi szolgálatok természetszerűleg illeszkednek bele 
egyházunk egészének nemzetközi szolgálatába, országos egyházunk cél
kitűzéseibe.

5. A teológiai munka
a) Az országos elnökség által rendezett hét országos lelkészkonfe

rencia az 1979. év kiemelkedő eseménye volt. Ennek jelentőségét az ad
ta meg, hogy a diakóniai teológia továbbépítésének lehettünk tanúi és 
munkálói. Az előadások jelentették azokat a teológiai irányvonalakat, 
amelyek szolgálatunkat meghatározzák, ezek sorából is kiemelkedett Kál- 
dy püspök úr előadása. Nagy hangsúly volt a reggeli és esti lelkészevan
gelizációs igehirdetéseken is. A  mintegy ezer felszólalás tanúsította, hogy 
lelkészi karunk mennyire magáévá tette a diakóniai teológiát, annak 
légkörében gondolkodik és szolgál. Az országos lelkészkonferenciák új 
lendületet adtak nemcsak a lelkészi továbbképzésnek, hanem a lelkészi 
életforma és szolgálati hűség elmélyítésének is.

b) A  Lelkészi Munkaközösségek látogatása mindig kedvelt munka- 
területem. Itt vannak személyes barátaim és Istentől rendelt testvéreim. 
Noha a lelkészkonferenciák május—június, szeptember havában való 
megtartása miatt a Lelkészi Munkaközösségek csak a többi hónapok so
rán jöhettek össze, országosan is csak két egyházmegyében mutatkozik 
lemaradás, ahová figyelmeztetést küldtem. Viszont az LMK munkában 
máris meglátszik az országos lelkészkonferenciák jó hatása, mert emel
kedett a színvonal. A Lelkészi Munkaközösségek országos vezetősége már 
kitűzte az 1980-as évi témákat, ezeket rövidesen megküldjük az espere
seknek.

c) A  teológiai munka központi szerve a Teológiai Akadémia, ahol a 
most folyó tanévben a soros püspök feladatát látom el. Öröm látni a 
hallgatók létszámának növekedését. 16 elsőévest vehettünk fel, az össz- 
létszám pedig felülmúlja az előző évek, sőt évtizedek hallgatóinak szá
mát amikor most 55 fiatal készül az evangélikus lelkész életpályájára. Ezt 
a gyülekezetek számára is aláhúzom, hogy legyen reménységük. Ma még 
vannak gyülekezetek, ahol hiába kérnek lelkészt, mert egyelőre senkit 
sem lehet odairányítani, ezért a lelkészi szolgálat szempontjából össze 
kell őket vonni. A  mostani lelkészi létszámbeli gond azonban néhány 
éven belül enyhülni fog, amikor a jelenlegi nagy évfolyamok hallgatói 
végeznek, és odakerülnek az oltár elé, hogy lelkésszé szentelhessük őket. 
A  gyülekezetek jól teszik, hogy szeretettel fogadják fiataljainkat a teoló
gusnapokon és szupplikációkon, és hűségesen adakoznak a lelkészképzés 
céljára

Nagy eredmény az is, hogy az országos elnökség közbenjárására meg
indulhatott a teológiai levelező tanfolyam, ahová 52 hallgatót vehettünk 
fel. Ha a hároméves tanfolyamot elvégzik, a lelkészi szolgálatot segítő 
„levita” lesz belőlük, majd azok, akik tanulmányaikat további két éven 
át kiegészítik, a Teológiai Akadémia rendes hallgatóinak színvonalán.



evangélikus lelkészek lehetnek. Ezt fontos tudni különösen azokban a 
gyülekezetekben, amelyekben átmenetileg szünetel a helyi lelkész szol
gálata, de életképes a gyülekezet a lelkész eltartására.

d) A továbbképzés területére tartoznak az egyházmegyei presbiteri 
konferenciák is. Felejthetetlenek ezek az együttlétek. Külön légkörük, 
atmoszférájuk volt az istentiszteleteknek. A  vasi egyházmegyei presbiteri 
konferencián Celldömölkön 300 presbiter vett részt, de az istentiszteleten 
telve volt a hatalmas templom, mintegy hatszázan lehettek együtt, mi
közben szíve-lelke egy volt a gyülekezetnek. Az egyházi tájékoztatót adó 
előadásom után sok-sok kérdést tettek fel, bizalommal hozták elő prob
lémáikat, ugyanakkor mély hitű bizonyságtételek is elhangzottak. A 
győr—soproni egyházmegyei presbiteri konferencián, amit Sopronban 
tartottunk, örömmel láttuk, hogy újra telve volt az ősi nagy soproni 
templom. A  hívek valósággal ömlöttek az úrvacsorai oltárhoz. Kétszázig 
számoltuk őket.

Az egyházmegyei presbiteri konferenciák tartását ezúton is szere
tettel ajánlom, Isten nyilvánvaló áldása nyugszik rajtuk. A  hitbeli és 
ismeretbeli erősödésnek kiváló alkalmai ezek.

6. A diakónia
Egyházunk nagy gondot fordít a szeretetszolgálatra. Kiemelkedő 

eredményeink vannak az építkezések, beruházások, tatarozások vönálán, 
erről majd az országos presbiteri gyűlésen nyerünk összképet. Itt első
sorban a személyi állomány problémáit emelem ki. Sok otthonunkba 
került új vezető, ami a munkaerők felfrissítését jelentette. A  velük való 
foglalkozás egyik fontos feladatunk. Az otthonok személyi ellátása első
sorban vidéken mutatkozik megfelelőnek. A  négy egységet magába fog
laló budai szeretetotthonok azonban állandó munkaerőhiánnyal küzde
nek. Az újabb diakóniai munkásképző tanfolyamra öten jelentkeztek. 
Egészségügyi kiképzésük mellett egyházi kiképzést is nyernek, ami rö
videsen megkezdődik. Idén is megtartottuk a diakóniai 'otthonok és az 
egyházmegyei diakóniai lelkészek számára a háromnapos országos dia
kóniai konferenciát, aminek vendéglátója a győri gyülekezet volt. Nem
rég tartott ülést a diakóniai munka intézkedő szerve, a Diakóniai Tanács, 
amely Blázy Lajos diakóniai ügyvivő lelkész jelentése nyomán hozta meg 
határozatait. Egészben véve: diakóniai szolgálatunk a kiegyensúlyozott 
fejlődés képét mutatja. Kérjük a gyülekezeteket, hogy mind adományaik
kal, mind imádságaikkal erősítsék ezt a munkaágat, és küldjenek diakó
niai munkásokat, elsősorban lányokat, intézményeinkbe, hogy a munka
erőhiány ne zavarja ellátottjaink gondozását.

7. A gyülekezetek
A gyülekezetek látogatása nemcsak törvényben előírt püspöki fel

adatom, hanem szívügyem, amit a szolgálatok közül legszívesebben vég
zek. Isten iránti hálával gondolok arra, hogy a két presbiteri ülés közöt
ti időben állhattam a szószéken és az oltáron sokszáz embert magába 
foglaló hatalmas gyülekezet előtt is, és a fíliák vagy szórványok apró 
kis közösségei előtt is. Ezzel is szerettem volna odaélni a lelkészek és 
hívek elé egyházunk egyik fontos célkitűzését, a szórványok gondozását 
és látogatását. 

A  meglátogatott gyülekezetek felsorolása is sok drága emléket idéz 
fel számomra, mert lélekben újra ott lehetek templomaink istentiszteleti 
közösségében, ahol együtt vesszük Isten igéjét és az úrvacsora szent



ségét. Egy év alatt 51 anyagyülekezetet és fíliát látogattam meg. amelyek 
időrendben a következők voltak: Kővágóőrs, Dörgicse, Balatonfüred, 
Ipolyvece, Legénd, Gecse, Ágfalva, Sopronbánfalva, Ipolyszög, Balassa
gyarmat, Óbuda, Hűvösvölgy, Alberti, Kistarcsa, Budahegyvidék, Csil
laghegy, Piliscsaba, Lovászpatona, Dabrony, Nagyalásony, Tét. Győrsze- 
mere, Győr—Nádorváros, Győr öregtemplom, Győrújfalu, Vanyarc, Szi- 
rák, Pápa, Homokbödöge, Celldömölk, Tállya, Monok, Sátoraljaújhely, 
Nemeskér, Beled, Kisbabot, Uraiújfalu, Boba, Tárnokréti, Hűvösvölgy, 
Bezi, Galgaguta, Bánk, Sopron, Mersevát, Várpalota, Tés, Felpéc, Szer- 
gény, Kölsővat, Arnót.

A  gyülekezetek nagy áldozatkészséggel igyekeznek rendben tartani 
és korszerűsíteni épületeiket. A  főbb templomrenoválások a következők 
voltak: Arnót, Beled, a felpéci műemléktemplom, Dabrony, Felsőpetény, 
Külsővat, Magyarfalva, Mérges, a lovászpatonai műemléktemplom, új 
tornyot avattunk Merseváton, Malomsok, Hűvösvölgyben új oltárt avat
tunk, Pusztavámon új tornyot, Szergény, Uraiújfaluban műemléktemp
lom, Ösagárd, Vanyarc, Salgótarján.

Üj gyülekezeti ház épült Tárnokrétiben és Vanyarcon.
Oj parochia épült Várpalotán. Nagyobb parochiarenoválás és kor

szerűsítés volt a követekző gyülekezetekben: Alsóság, Balassagyarmat, 
Galgaguta, Legénd, Salgótarján, Tés, Vanyarc. A  harangokat villamosí- 
tottak Szergényben.

Az idén is megtartottuk a „nemeskéri napot” , ahol a gyönyörűen 
helyreállított műemléktemplomunkban ismét hatalmas hivősereg gyüle
kezett össze. Egyben megtekintették a parochián kialakított kis múzeu
munkat is.

Mindezek azt mutatják egyrészt, hogy egyházunk hitéleti ereje tö
retlen. A  templomlátogatás a jeles napokon kiemelkedően nagy. Több
szőr volt ezer ember is jelen templomainkban. Ugyanakkor ezek a jelen
ségek csak rendkívüli esetekben mutatkoznak, az egyházi élet üteme 
általában a szokott keretek között mozog. — Másrészt a gyülekezetek ál
dozatkészségét tanúsítják az építkezések, amelyeknek mindig csak k i
sebbik részük származik közegyházi segélyből, legnagyobb részüket ma
guk a hívek adják pénzben és önkéntes munkában. Változatlanul élen 
jár a közegyházi adakozásban Nógrád és Vas. Ugyanakkor itt fordítottak 
legtöbb gondot az építkezésekre is.

#. A törvényesség
Az emberi együttélés rendjében nélkülözhetetlenek a szabályozó el

vek és rendelkezések. Egyházunkban az együttélést egyházi törvényeink, 
törvényerejű rendeleteink és szabályrendeleteink körvonalazzák. Ezek
nek betartása és betartatása eskünkből folyó kötelességünk, a püspök
nek pedig különösen is feladata a felvigyázás a törvényesség betartására, 
Sajnos, ezzel a jogommal többször kellett élnem mind az egyházkerületi 
bíróság működtetése, mind írásbeli és szóbeli intések formájában.

A legkirívóbb eset az volt, amikor Joób Olivér soproni lelkész disz- 
szidált családjával együtt és sorozatosan félrevezette és kijátszotta egy
házi felsőbbségét. Az állami és egyházi törvényekbe ütköző magatartásá
nak büntetése nem maradt el, az Északi Egyházkerület bírósága hivatal- 
vesztésre ítélte.

Egészen kis százalékban ugyan, de mutatkozik az erőszakos maga
tartás is mind a lelkészeknél, mind egyes gyülekezeti vezetőknél. Az 
egyéni érdek és a helyi érdek sohasem előzheti meg a magasabb érde
ket, az egész egyház érdekét. A  törvénveinkkel való szembenállás ne



dig nem maradhat büntetés nélkül. Erkölcsileg védhetetlen, az együtt
élést pedig sértő minden fenyegetőzés, vagy éppen a terrorizmusra em
lékeztető próbálkozás. Az ilyenre még csak ne is gondoljon senki, mert 
mindig megszégyenülés a vége.

9. A lelkészi kar
Örömmel és büszkeséggel tekintünk azokra a lelkésztestvéreinkre, 

akik az év folyamán kitüntetést kaptak:
Lehel Ferenc szombathelyi lelkész a Munka Érdemrend arany fo

kozatát kapta. D. Korén Emil budai esperest a finn köztársasági elnök a 
Fehér Rózsa Lovagrend első fokozatával tüntette ki. Dr. Nagy István 
fejér—komáromi esperes a Hazafias Népfront Elnökségének kitüntető 
jelvényét, Mezősi György csepeli lelkész, az Evangélikus Élet szerkesztője 
az Országos Béketanács emléklapját kapta.

Reménységgel tekintünk fiatal testvéreinkre, akik újonnan kerültek 
be a lelkészi karba. Lelkésszé avattam Nagy Ilona sziráki és Böröcz Enikő 
kisbabod lelkészi munkatársakat. A  Teológiát végzett hallgatók sorából 
lelkésszé avattam Donáth László és Kiss Miklós segédlelkészeket, a szol
gálatra kibocsátottam Ottlyk Márta lelkészi munkatársat. A  Déli Egy
házkerületből átvettem Pintér János segédlelkészt és Kepenyes Erzsébet 
lelkészi munkatársat.

A  tényleges lelkészi állományból Isten hazaszólította Gáli Sándor 
tállyai lelkészt 64 éves és Filippinyi János budai diakóniai lelkészt 62 
éves korában.

Az év folyamán nyugdíjba vonultak és gyülekezetüktől elbúcsúztak 
a következő lelkészek: Sokorai Miklós Szombathely, Tóth János Keme- 
nesmagasi, Németh Géza Csikvánd, Lovas Kovács András Bánk, Szalay 
Kálmán Lovászpatona, Garam Zoltán Boba, Danhauser László Bakony- 
csernye, Milán János Oroszlány, Dr. Ferdinánd István Gérce, Terei End
re Salgótarján.

Isten áldja meg az érkezőket és a távozókat!

10. A köszönet szava
D. Dr. Káldy Zoltán püspök-elnök úrnak kiemelkedő teológiai és 

egyházvezetői szolgálataiért egész kerületünk nevében hálás köszönetét 
mondok. Dr. Mihály Dezső egyházkerületi felügyelőnek egyaránt kö
szönöm, hogy elnöktársként is segít és részt vesz a gyülekezetek megláto
gatásában is. Kőszeghy Tamás püspöki titkárnak és Giczi Ferencné tiszt
viselőnek hálásan köszönöm hűségüket és szorgalmukat. Az egyházkerü
let minden tisztségviselőjének, az esperestestvéreknek, törvény szerinti 
munkatársaimnak, a lelkésztestvéreknek, felügyelőknek, gondnokoknak, 
presbitereknek köszönöm szolgálatukat. Isten áldása nyugodjék mind
nyájukon !



Nemeskéri napok
Találkozások...

(Nyitó áhitat)

Attól kezdve, hogy Ottlyk püspök úr bejelentette, hogy évenként 
Nemeskéri Napot fogunk tartani, egyre többen kérdezték, hogy mi tör
ténik majd ezeken a napokon. Akik most itt vagyunk ebben a templom
ban, ugyancsak erre a kérdésre várjuk a választ. — Kezünkben az egész 
nap programja: istentisztelet, úrvacsoraosztás, zenei és egyháztörténeti 
előadások, előadóművészek szolgálata — mintha kielégítő, világos választ 
adna a kérdésünkre. Mégis, nagy bennünk a várakozás: mi történik ma 
Nemeskéren, ebben a gyönyörűen, nagy szakértelemmel és szeretettel fe l
újított, ősi templomban, amelyre Államunk több. mint négymillió forin
tot áldozott, bizonyságát adva ezzel annak, hogy Állam és Egyház jó 
viszonyát nemcsak szavakban érti.

A  válaszunk egyetlen szóba belefér: találkozás. Ma itt mindnyájan 
találkozunk valamivel, valakivel. . .

1. Mindenek előtt Istennel találkozunk. Délelőtt gyülekezeti isten
tiszteleten, úrvacsoravételben lehetett — bizonyára áldott — találkozá
suk azoknak, akik itt voltak. Most is templomban vagyunk, s a templom 
kiváltképpen való helye az Istennel való találkozásnak. Az elhangzó vers, 
zene vagy ének, de az előadások is Istenre mutatnak valamiképpen. 
És ma, rogate vasárnapján, az imádság is előtérbe kerül, mint az Isten
nel való találkozás eszköze. Ne gondoljuk azonban mégsem, hogy az 
lenne Isten akarata szerint való, ha mi ezen a délutánon megrekednénk 
a befelé forduló vallásosság, vagy csak az Istenben elmélyedő, jobban 
mondva elmélkedő hit világánál. Éppen Nemeskér hirdeti azt, hogy m i
lyen nagyon is gyakorlati, sokszor nehézségeket legyőzni tudó, eleven 
élet volt a velejárója a múltban az Istennel való találkozásnak. Ezért, 
akik most itt vagyunk, hangsúlyozottan:

2. Találkozunk a múlttal. Elsősorban Nemeskér és az artikuláris 
gyülekezeteink múltjával. Majd az előadásokban bőven hallunk erről. 
A  mögöttünk levő két és fél évszázad küzdelmeiről, örömeiről és meg
próbáltatásairól beszél ez a templom. A  paróchián levő, kis múzeum 
minden darabja is a múltat hirdeti. — Nem lehet közömbösen rájuk te
kintenünk. A  távoli múlt beletorkollik a jelenünkbe, s akaratlanul is 
meghúzzuk a párhuzamot, összehasonlítunk, gondolkodunk. A  múlttal 
való találkozás vezessen el bennünket örömre és hálaadásra, hogy ma 
nem kell megbélyegzetteknek lennünk, hitünket és egyházi életünket 
szabadon élhetjük, s a múlt szenvedései ma már csak az egyháztörténeti 
vizsgálódás tárgya. De tanuljunk is a múltból: legalább olyan felelős 
életet, mint amilyent őseink éltek itt, Nemeskéren.

3. A  találkozások során azután találkozunk ma itt a művészettel is. 
A  régi, évszázados művészettel, amelyet csodálunk, s a mai művészettel, 
amely verssel, énekkel, zenével gyönyörködtet bennünket, s okoz igaz 
és tiszta örömöt. Csak Isten iránti hálával és emberek iránt való köszö
nettel fogadhatjuk ezt az ajándékot. Amikor hajlamosak vagyunk oly
kor arra, hogy az életnek a rideg, sokszor kegyetlen oldalát érezzük, és 
ez befolyásolja egész érzésvilágunkat, gondolkodásunkat, jó találkoznunk



a széppel, az igazi értékkel, különösen így és itt, amikor az előadómű
vészek is egyetlen céllal szólalnak meg, hogy ti. szolgáljanak nekünk.

És ezzel már el is jutottunk — mai találkozásaink során — a leglé
nyegesebbhez. Mert valóban találkozunk itt Istennel, múlttal, művészet
tel, s ez mind nagyszerű lehetőség. Érezzük azonban, hogy még nem teljes 
a kép. Ezeket a találkozásokat átélhetjük magányosan is. De mi itt töb
ben vagyunk együtt, együtt emlékezünk, együtt figyelünk és együtt örü
lünk. Ezért a legfontosabb az, hogy

4. Egymással találkozunk ezen a Nemeskéri Napon, s ennek a nap
nak ez, szinte felbecsülhetetlen ajándéka. Találkozunk egymással: mű
vész és püspök, műemléki szakvezető és a szépet élvező ember, állami
társadalmi vezető és hűséges templombajáró. Együttlétünk tulajdonkép
peni célja is ez: múlt és művészet egymáshoz hozzon közelebb. Nemrég 
emlékeztünk a második világháború végére. Még visszagondolni is rossz 
arra, hogy mennyire szétválasztott ez családokat és embereket egymás
tól. Szinte nem is lehetne más feladatunk, mint testvérként egymásért 
mindent megtennünk. Jó tudnunk, hogy éppen napjainkban, milyen nagy 
lépést tettek a világ legfőbb vezetői azért, hogy békében élhessünk, hogy 
szerte a világon emberek testvérként találkozhassanak. Mi kicsinyben, 
de nagy felelősséggel, ebből igyekszünk ma megvalósítani valamit. Köz
ben meg vagyunk győződve arról, hogy egyben Isten akaratát is teljesít
jük. Rogate vasárnap epistolai igéje — ha nem olvastam is fel — végig 
irányította mondanivalómat, amely Jakab 1,22-ben így hangzik: Az 
igének ne csupán hallgatói, hanem megtartói is legyetek.” Ennek az is
teni parancsnak úgy tehetünk eleget, ha szeretettel találkozunk egy
mással és ugyanígy tudunk szolgálni egymásnak. Sőt, mi azt sem feled
jük, hogy majd „azon a napon” is azt kérdezik meg tőlünk: hogyan ta
lálkoztunk egymással.

Amikor most őszinte tisztelettel és szeretettel köszöntőm állami és 
egyházi vezetőinket, vendégeinket és az egész gyülekezetét, azt kívánom, 
hogy találkozzunk ezen a délutánon úgy Istennel, múlttal és művészettel, 
hogy ezáltal egymáshoz kerüljünk közelebb.

Bárány Gyula

Artikuláris gyülekezeteink lelki élete 
a XVIII. században

A németországi Halle „Franckesche Stiftung” -jának levéltárában 
egyháztörténeti kutatómunkám során nemrég értékes hazai adatokra buk
kantam. Győri és Győr környéki gyülekezetek Isten ügyéért lángoló lel
kipásztorai sárguló, latin, német és magyar nyelvű levelei sorakoznak ott 
szép rendben egymás után. Az egyiknek szíven ütött e mondata: „Az re- 
formationak új munkájával vissza kívánnyuk állítani az romokba döntött 
Dunán túl való evangelika keresztyénséget” .

Mi lehetett a háttere ennek a szomorú, mégis oly reményt keltő 
mondatnak?



1. Templomépítő őseink a dunántúli evangélikusság történelmének 
a legnehezebb szakaszában éltek.

A Wesselényi-féle összeesküvést követő gyászévtizedtől (1671—1681) 
kezdve evangélikus őseink rendkívül nehéz körülmények között tenget
ték életüket. Sok gyülekezet maradt lelkipásztor nélkül, hiszen számos 
lelkipásztort lemondattak állásáról, számkivetésbe kényszerítették, vagy 
gályára hurcoltak. Voltak évek, amikor egyetlen evangélikus püspök sem 
állt a négy egyházkerület élén! De a gyászévtizedet követő években is 
folytatódtak a megpróbáltatások.

Különösen is súlyos helyzetbe került a dunántúli evangélikusság, 
amelynek korábbi vezetője, Szenczi Fekete István püspök — akiért pe
dig ostffyasszonyfai bujdosása éveiben egy emberként állt ki Kemenes
alja népe — a sok fenyegetés és üldözés hatására megingott evangélikus 
hitében és katolizált. A  magára maradt, nehezen ocsúdó, csaknem szét
hullott nyájnak ettől kezdve kerek 70 esztendeig nem volt főpásztora. 
Thököly Imre, majd II. Rákóczi Ferenc szabadságharcai alatt átmeneti
leg Dunántúl népe is nagyobb vallásszabadságnak örvendhetett, mégis
csak 1742-ben választhatott újra püspököt a kerület élére Tóth Sipkovics 
János személyében. A  vértelen ellenreformáció kora 1711 után, egészen 
a Türelmi Rendeletig (1780) súlyos évtizedek újabb és újabb megpróbál
tatásait hozta magával.

2. Az artikuláris gyülekezetek — részben még feltáratlan — szerepe 
kulcsfontosságú volt a magyar evangélikusság szervezeti továbbélése te
kintetében.

Thököly felszabadító harcai következtében I. Lipót kénytelen volt 
engedményeket tenni vallásügyi téren a magyarországi protestánsoknak. 
A  Thököly-fegyverek által kikényszerített 1681-es soproni országgyűlés 
artikulusaiban (törvénycikkeiben) a királyi Magyarország vármegyéinek 
2—2 olyan gyülekezetét vették be, amelyekben ezentúl nyilvános vallás-, 
gyakorlatot engedélyeztek. E többnyire kicsiny, addig jelentéktelen egy
házakhoz ezután nagy körzet, olykor 30—40 falu népe is tartozott. Ezek 
evarigélikussága egy századon keresztül — egészen 1781-ig — az „artiku
láris” anyagyülekezet istentiszteleti és egyéb alkalmain vett részt. Ezért 
vonultak a XV III. században'hosszú szekérsorokkal, kocsin vagy gyalo
gosan távoli lutheránusok Nemeskér és Vadosfa, vagy a Vas megyei Ne- 
mescsó és Nemesdömölk nagy, artikuláris templomaiba.

Álljon itt néhány fénylő név e központi gyülekezetek hűséges, nagy 
területet gondozó lelkipásztorai közül. Nemeskéren Asbóth János, Perla- 
ky József és Dávid, Balog Ádám, Bozzay G yörgy... Vadosfán Vásonyi 
Márton, Fábry Gergely, Kutsera Márton... Nemescsón Aáchs Mihály, 
Kiss Péter, Sartorius Szabó János, Fábry Gergely...  Dömölkön Király 
Máté, Miskei Ádám, Perlaky Gábor és sokan mások.

Ezekben az évtizedekben acélozódott meg a dunántúli evangélikus
ság egyházhűsége. Miközben sok templomát katonai vagy vármegyei kí
sérettel elfoglalták, vállalták, hogy távoli anyagyűlekezetekhez csatolva 
ott keresztelhessék meg gyermekeiket, ott erősödjenek a hitben, ott ré
szesüljenek bűnbocsánatban, s Krisztus testében és vérében. Az egyház 
Urával és az egyház népével való találkozásnak ezek az alkalmai ünnepi 
számba mentek a XVIII. század folyamán.



3, Dunántúl üldözött és szegény XVI11. századi evangélikusságát az 
artikuláris gyülekezetekből és az egyházi iskolákból kisugárzó lelki élet 
gazdagsága jellemezte.

Az említett nehézségek ellenére különös lelki-szellemi fellendülést 
hoztak az artikuláris korszak évtizedei. Ennek gyökerei részben Haliéba 
nyúlnak vissza, ahol August Hermann Francke professzor és köre a meg
csontosodott egyház megújulását és az „igaz keresztyénség” terjesztését 
tűzték ki maguk elé szolgálatuk céljául. A  hallei példa különösen is ha
tott a győri evangélikus iskolarendszer kiépítésére. Nagy hírű, országosan 
is elismert rektorok álltak a győri iskola élén a század első felében, ezek 
közül többen utóbb lelkipásztorok, gyülekezetszervezők és esperesek let
tek. Francke lelkesítő példájának hatására elevenen magyarázták a 
Szentírást, intenzív szeretetszolgálatot végeztek — több helyen például 
árvaházakat létesítettek —, lelki, építő jellegű írásaikkal pedig nagy se
gítségére voltak a főpásztor, sőt sok helyütt pásztor nélkül élő nyájaknak.

Mai irodalomtörténet-írásunk is nagyra értékeli ennek a korszaknak 
az evangélikus irodalmát. Bibliafordítások, hitvallások, káték, posztillák, 
énekes- és imakönyvek s egyéb építő iratok színes gazdagsága jellemzi 
ezeket a nehéz éveket. Vajon mi ösztökélhette „az igaz keresztyénségre 
serkentők” szívét? E kérdésre feleletet ad Sartorius Szabó János, aki 
Vásonyi Márton és Bárány György társaival Arndt János igaz keresz- 
tyénségről szóló népszerű német könyvét ízes magyar nyelvre fordította 
— részfordítást már Petrőczy Kata Szidónia is adott ezekből — és ter
jesztette Dunántúl igére szomjas evangélikus népe között. Jellemzésül 
hadd halljunk néhány mondatot ennek a híres könyvnek előszavából.

„Én e velem egyszívű Atyafiaktól gyakor szóval és írással serkent
vén a makulált Írásokat kezem alá vettem, olvasgattam jobbítgattam és 
a’ nyomtató prés alá készítgettem és ezt annál örömestjebb tselekedtem, 
mivel ezen könyvnek gyakor olvasásában nagy édes ízet kóstoltam ég 
Akadémiai Sanyarúságomban. Melly magamban tapasztalt jót másokkal 
is szeretetből akarván közleni, nem csak a’ kezdett dolgot véghez vittem 
a’ mennyire vékony tehetségem miatt érhettem, de annak ki botsáttatá- 
sáról is gondolkodtam, és jó akaróimmal, Egyházi és Oskolai Tanítókkal 
tanátskoztam; mindeneknek felette pedig az én Istenemet, hogy szán
dékomban előmenetelt adna, kértem. Se Istenemmel, sem jó akaró 
Uraimmal való tanátskozásom héjába nem esett.”

4. Kisalföld, Répcemellék és Kemenesalja evangélikus népe példát 
mutatott egyház- és hazaszeretetével az utódoknak.

Nem volna teljes a kép, ha megfeledkeznénk még egy fontos ténye
zőről, amely e korszak gazdag lelki életének további magyarázatát adja.

A  biblafordítások, káték, énekes- és imakönyvek elsősorban a gyü
lekezetek „laikus” rétegének hitét és reménységét erősítették. A  család
fők és presbiterek váltak „papokká” — mindenütt, ahol pásztor nélkül 
volt a nyáj, mindenütt, ahol a nagy távolságok miatt csak ritkán, vagy 
olykor a szigorú rendelkezések miatt soha nem fordulhatott meg evan
gélikus lelkipásztor. Ők, a világi hivők vigasztalták Isten igéjével a be
tegeket, ők gondozták az árvákat és özvegyeket, ők oktatták a fiatal 
nemzedéket.

így acélozódott meg ezreknek a hite az egyháztörténet legnehezebb 
évtizedeiben Dunántúl dombjai között. Így vált utóbb nyilvánvalóvá az 
is, hogy az egyház- és hazaszeretet mennyire összetartozik. Így bizonyo
sodott be, hogy Isten igéje, amely élő és ható, új erőt tud adni az elcsüg-



\
gedt embereknek és új reménység forrásává válhat a legnehezebb idők
ben is.

Nemeskér és Vadosfa, CsÓ és Dömölk artikuláris népének egykori 
szórványai a Türelmi rendelet után önálló, életerős gyülekezetekké vál
tak. A  porladó ősök mai utódai, akik itt Nemeskéren összegyülekeztek, 
hálás szívvel köszönhetik meg Istennek, hogy ma szabad társadalomban, 
boldog körülmények között élhetnek, s egymással találkozhatnak. Az 
ősök gazdag lelki élete, egyház- és hazaszeretete pedig legyen fénylő pél
da a ma nemzedékének.

Dr. Fabiny Tibor

Közel jött hozzám az Isten
Szokolay Sándor

Kossuth-díjas zeneszerző előadása (1979. május) 
a nemeskéri templomban rendezett jubileumi ünnepségen

Ne várjanak tőlem egy száraz előadást a Biblia és a zene kapcsola
táról, sem zenetörténeti ismertetőt. Én egyet tehetek: mint muzsikus az 
ösztöneimre, az érzelmeimre és a szívemre hallgatva, megpróbálok val
lani. Egyetlen zeneszerző van a világon, akit reggel, délben, este, éjszaka 
bármikor szívesen hallgatok. Olyan számomra — Schumannt idézem —, 
mint a kenyér. Azt mondja: Bach „Wohltemperiertes Klavier” -ja legyen 
a mindennapi kenyere. Ha nem megy az alkotás, ha nem tudok kompo
nálni, ha nem jut eszembe semmi, akkor zeneileg imádkozni csak úgy 
tudók, ha Bach-ot játszom. Soha senki mást. Nagyon érdekes, és talán 
az a példa lenne erre méltó, hogy édességet vagy savanyúságot sokszor 
fogyaszthatunk, de kenyeret mindennap kell és a világ, a zenetörténet 
legnagyobb zeneszerzőjének éppen egy lutheránus zeneszerzőt vallhatunk 
a magunkénak, ez Bach János Sebestyén. Ha azt mondhatom, hogy vala
mitől alkotni tudok, ha valaki a múltból a mai napig és amíg élek, hat
ni tud rám, az az ő zenéje.

A  Bibliáról azt kell mondanom, hogy — hála Károli Gáspár csodála
tos fordításának (mert a muzsikusoknak a szavak íze is nagyon fontos 
a tartalmukon kívül, vagyis az, ahogy szól a szöveg) — a Biblia minden 
sora zenésíthető! K i merem mondani ezt a vakmerőséget! A  másik, ami 
engem a bibliai zenéhez, az egyházi zenéhez közel vitt az, hogy gyermek
koromban — magam is evangélikus vagyok — amikor az orosházi ev. 
gimnáziumban tanultam, nem tagadom, ma sem szégyellem: papnak ké
szültem. Ne csodálkozzon senki, hogy most itt állok zeneszerzőként, mert 
nem érzek a szolgálatban semmi de semmi különbséget. Papnak kell 
ahhoz lenni, hogy alkotni lehessen. Legalábbis művészi alázat kell hozzá. 
Amikor az orosházi evangélikus lelkész először azt mondta, hogy „Az 
Űr rendelt, de méltatlan szolgája vagyok”, akkor ez egy életre belém ivó
dott. Tudtam, hogy tökéletes művész nincs. Mindig csak adósai maradha
tunk a tökéletességnek. Mi az Isten kezében — így mondanám — csak 
toll lehetünk. Nem mindegy-e, hogy verset faragok vagy fadarabot, vagy 
zenét írok vagy muzsikálok? Ugyanazt az igazat kell elmondani. Éppen 
most írok — Bornemissza szövegére — egy kantátát a Lutherániának. 
ö  mondja: „Hogyha nem kiáltanám, nem mondanám: az oldalamon is 
kifakadozna” . Csak ilyen belső kényszerből szabad írni és beszélni.



A  másik, ami közel hozott az egyházi zenéhez, az már sorsszerű. 
Nem akarom felsorolni, de magam se hittem, amikor ma délben egy ípár 
sort leírtam magamnak, hogy vajon én hogyan kerültem az egyházi, ze
néhez közel: Biblia, az egyházi mondanivaló 20 művemben ott él olyan
elevenen, amit letagadni már nem lehet. Ezt ne dicsekvésnek vegyék, én 
kevesellem. De ehhez Weltler Jenő, a Lutheránia karnagya (aki családtag 
is számomra) és Weltler Ödön, apósom, nagyon közel vitt. Érdekes, hogy 
papcsaládba is kerültem. Nem véletlen, magam kerestem. Ha megkér
deznék azt, hogy az egyházi zenének az első csírái, nyomai hol találha
tók nálam, amikor még csak sejtetten és nem tudatosan akartam a zené
vel igét hirdetni: két Ady-versre írt művemet kell megemlítenem. „A  tűz 
márciusa” Ady-oratórium, forradalmi oratórium. Tudjuk, hogy Ady nem
csak forradalmi, hanem istenes költő is volt. „Az Isten harsonájá” -ban 
pedig, amikor azt hallottam ki belőle, hogy „Mert Isten: az Élet igaz
sága”, akkor életemben először, két percen keresztül egy C-dúr akkordot 
zúgattam a zenekaron és minden kollégám nézett, hogy egy modern 
zeneszerző a legtisztább akkordot hogy meri zúgatni? Mert valamiképpen 
a legtisztább harmóniának kellett zengeni ezt! Amikor Ady e versében 
meghirdette a végítéletet, akkor azt hiszem, hogy „Az Isten harsonája” 
oratóriumban operáimnak kezdetét találtam meg. Ézt azért kell megint 
elmondanom, mert az „Álmodik a nyomor” c. Ady versben az a mondat 
hatott rám a legmegdöbbentőbben, amikor a beteg azt mondja, hogy 
„ . . .  ne kellessen megjelenni legalább tíz-húsz esztendőig az Űr színe 
előtt” . Ez az „Űr színe előtt” : emellett nem lehet elmenni úgy, hogy, én 
valami olyan modern zenét írjak, ami nem veszi ezt tudomásul. Mert 
igenis, mindnyájan nagyon rövid ideig járunk ezen a földön és nem lfhet 
elherdálni az itt töltött időt. A  másik, amikor az Isten nevével találkoz
tam, pontosan egy olyan zeneszerző, akire manapság még azt is mond
ják, hogy ateista volt: Bartók Béla. Nagyon tévednek, mert a Tavasz, 
amikor Isten őfelségéről énekel, akkor úgy megáll a levegő, hogy az 
ember pillanatok alatt ledöbben és csak felfelé bámul. „A  virágok vetél
kedése” kantátát ő akarta megzenésíteni élete végén. Vetélkednek a virá
gok és a világtájak, a Kelet, Dél és a Nyugat — mindjárt a nagy béke
harcnál vagyunk — s vetélkednek, hogy ki jobb. Keleten kel a Nap, délen 
a legmelegebben süt, nyugaton búcsúzik legutoljára, de megszólal a nagy 
háborúság közepette az Isten, hogy „Aki szebbet terem, az elsőbbség is 
azé” . Ezt vallom én is. Bartók Bélának nem volt érkezése megzenésíteni 
a virágok vetélkedését, de amikor elolvastam ezeket a sorokat, az ő üze
netét, akkor éreztem megint, hogy közelebb jött hozzám az Isten.

Nemrég Szolnokon előadást tartottam az alkotásról és utána a közön
ség kérdezhetett. Jelen voltak állami vezetőink, diákok, tanárok, peda
gógusok, és kérdeztek, hogy mitől tudok alkotni, hogy mi az bennem, ami 
kikényszeríti, hogy ilyen termékeny legyek, hogy annyi művet írjak, 
10 év alatt 3 operát. Mi a tehetség bennem — kérdezte egy idős asszony. 
Nem haboztam a válasszal, nem tagadom, ott éreztem ezt meg: „Biztos, 
hogy a bennem élő Isten” , — válaszoltam, csak könnyű elmondani ezt a 
bennünk élő Istent.

Szeretném azt is elmondani, hogy a Lutherániával már nagyon- 
nagyon közeli kapcsolatba tudtam kerülni. A  Deák tér, ahogy mondják, 
az ország temploma. Én minden kis templomot az ország templomának 
érzek, nem szeretem, ha rangsorolást végzünk, mégis azt mondom, hogy 
az segített a legjobban, hogy meg tudjam írni — tán nem méltatlanul — 
„Sámson” c. bibliai tárgyú operámat, hogy 6—8 kantátát, kisebb műveket 
írhattam a Lutherániának és magam is vezényelhettem. Nagyon izgu-



lók, mert jelen pillanatban éppen hangszerelem újabb kantátámat, ame
lyet pünkösdkor a Deák téri templomban magam vezényelek, a „Libellus 
Ungaricus” -t, Bornemissza Péter prédikációs írásai nyomán. 12 tételes 
kantáta lesz, amelyben sokan szólót is énekelnek. Hangszerelésén apó- 
soméknál még ma délelőtt is dolgoztam. Tehát egyházi légkörben szoron
gok .jelenleg. Szerencsére a templomban nincs taps. Az arcokról, a rezo
nanciáról kell lemérni, hogy nem hiába írta-e az ember azt a művet, 
amit írt. Az egyházi művek között a legmegrázóbb zenei élmény számom
ra az volt, amikor- János Jelenéseiből az Apokalipszist megírhattam, 
Dürer fametszeteinek ihletésére. A  Nemzeti Galéria aulájában kórussal- 
zenekarral magam vezényelhettem. Higyjék el, hogy a végítéletet meg
járni egy zenén keresztül az nagy dolog. Emlékszem, hogy amikor az 
opera hősei meghaltak, napokig gyászoltam őket. A  Vérnász-ban Leonar- 
dót, Hamletet, Oféliát. Oféliát rekviemmel sirattam el a háttérben külső 
kórussal. A  Vérnász végén térdeplő kórus van. Akkor, amikor bemu
tatták, ez még egy kis vitát is keltett, hogy micsoda kicsengés ez egy ope
rában; hogy a halottak óriási nagy temetése történik. A  Sámson operánál 
már teljesen nyíltan, bibliai témát vállaltam magamra. De ezeknek ere
dője a Biblia volt számomra. A  „Karácsonyi kantátát” nagyon szorongva 
írtam meg és nem tagadom, hogy itt is Bach segített abban, hogy passiói
ban a keresztfa oltáránál kellett megéreznem azt, hogy nem csak valami 
„Kis-Jézuska” született, hanem azért született, hogy azon a szörnyű- 
szörnyű Kálvárián menjen keresztül. És a SÁMSON operában ennek a 
passiónak — a János és a Máté passiónak a tragédiáját — kellett kife
jeznem egy olyan emberrel, aki nem Jézus Krisztus, de olyan isteni 
küldetést kapott, hogy noha a népvezér méltatlanul elvesztette magát 
Delila karjaiban és mégis rá tudta roskasztani az oszlopokat az ellenség
re. Nem a jót akarta elpusztítani, hanem a rosszat. Azt is el kell monda
nom, hogy amikor a „Karácsonyi pásztorait” megírtam, tudtam, hogy éle
temnek nagy százaléka egyházi mű lesz. Hogyan lehet az — kérdezték 
sokan —, hogy ma, Kossuth-dijas zeneszerzőként — azóta több kitüntetés, 
külföldi premier után — a Deák téren dirigálok? Schumann mondta: 
„Ha templom előtt mégy el és orgonaszót hallasz, ne mulaszd el, hogy 
bemenj” . Amit itt ma az erdő zúgásáról beszéltek, hogy ti. a fák évszá
zados hatását itt e templomban érezni lehet, úgy érzem, hogy ezt a cso
dát nem árt a ma emberének újra és újra meghallgatni. Azoknak az em
bereknek, akiknek nehezen megy el lábuk a templomba, nem árt, hogy
ha találkoznak magukkal. Ezt a zene azért tudja könnyebben elérni, 
mert valamiképpen a legmegfoghatatlanabb művészet. Sokszor mond
ják, hogy a zenéhez nem kell vízum. A művészet valamiképpen csa
tornája az Úristennek — ezzel áltatjuk magunkat mi, művészek. Azt sze
retném még elmondani, hogy „Pünkösdi ének”, amit most, Pünkösd
vasárnap a Deák téren dirigálok, azért adott nekem nagy erőt, mert 
éreztem, hogy az egyházi zene szempontjából is át kell értékelnem, hogy 
mi i . i h l e t .  Mi az ihlet? Ugyanolyan mint a Szent Lélek. Amit valami
képpen nem a tudás ad. Mert én elég jól tudom a szakmát. Nem min
dig, nem minden órában komponál ugyanúgy az ember, de attól, amit 
én' tudok és amit megtanítok a Zeneakadémián, még senki se lett zene
szerző, Ahogy mondják, a költőnek születni kell. Ezt valami elrendezi. 
Egyezer Szentágothai professzorral beszélgettem és azt vettem észre nála 
és sok-sok híres tudósnál, hogy ugyanúgy esik térdre, ha valami nagyon 
fontos dolgot megtud a világegyetem,.valami piciny dolgáról, Földre zu
han:: akkor, mert nagy ön kicsiny pontok vagyunk, de helyettünk senki 
sem élhet.



A művészetek és a közönség között hovatovább nagyon nagy szaka
dék van. Ezért én csak áldhatom a sorsomat, hogy az egyházi zenén ke
resztül talán magam is visszatalálok a hithez, harmóniához. Megmond
jam, hogy miért fontos ez? A  mai művek sokszor csak fejbe vernek, nem 
adnak megoldást. Miért kell az embereknek a művészet? Azért, hogy 
valami vigaszt jelentsen. Valami olyat, amit az éleiben nem találunk 
meg, amit megálmodnak. A  hivő embernek van mit megálmodnia. De 
mi legyen azokkal az emberekkel, akinek a művészet egy kicsikét Isten
pótlék?

Befejezésül engedjék meg, hogy két kis művemről beszéljek. Hogy 
egy kicsit bizonyítsunk is és ezen az orgonán és Szemere Erzsébet ének
művésznő hangján felcsendüljön a „Glória” valamint a „Cantate Do
minó canticum nóvum” (Énekeljetek az Úrnak új éneket). Talán ma is 
lehet még újat mondani, ha nem csúnya, hanem szép akar a zene lenni. 
Mert elmondhatom, hogy a mai művészetek felé a legnagyobb hiányérze
tem az, hogy a tagadást védik. Mit szorítsunk magunkhoz, mit adjunk az 
ifjúságnak, ha nem példaképeket?

Végezetül idéznék egy szép Bornemissza sort ebben a régi templom
ban. Én nem a múltba menekülök, sokszor hangsúlyozom, hanem a jövő
be szeretnék menetelni. Azt mondja az az első sor: „Az Evangélium for
gatásiban ne legyetek restek! Figyelemmel olvassátok, hangos szóval hir
dessétek, mert vigasztalást rejt magában. Vigasztalást!” Döbbenetes, és 
a zenében nagyon jól kifejezhető, hogy az ítéletet hirdető Isten milyen 
kegyelmes tud lenni. A  mi hitünk szerint az „ingyen, kegyelemből” na
gyon nagy hangsúlyt kap. Ahogy Bornemissza mondja: „Isten a próféták
kal kiáltatja nagy haragját, azután mutatja atyai jóvoltát! Így vonzza 
magához őket egyképpen” . Az az érzésem, hogy itten én is kapok vala
mit, nem csak szólni szólhattam. Azért is köszönöm ezt, mert amit itt 
az előadásban is hallottam, lehet hogy egy újabb műnek az ihletője lesz. 
Én hiszem azt, hogy nem én keresem a sorsomat, hanem a sorsom keres 
meg engem. Nevezhetjük ezt Istennek is.

Helytörténeti emlékek 
Nemeskér múltjából

Idézem a krónikást: „Nemeskér, mint úgynevezett artikuláris gyüle
kezet jutott hazai evangélikus egyházunk történetében kiváló jelentő
ségre. Artikuláris névvel jelöli történelmünk azokat az evangélikus 
egyházközségeket, amelyek a vallásüldözés gyászos évtizede — 1671—81 
— után a soproni országgyűlésen 1681-ben kivételesen némi korlátozott 
vallásszabadságot kaptak s mint ilyenek név szerint bele vannak iktatva 
az itt hozott törvények 26. artikulusába.” (Payr Sándor) Nyilvános, de ké
sőbb nagyon is szűkre szabott vallásgyakorlatot jelentett ez. (Sopron me
gyében Vadosfa és Nemeskér, Vasban Dömölk és Nemescsó volt ilyen 
megnevezett, artikuláris gyülekezet.) Nagyjelentőségű dolog volt ez ak
kor, amikor I. Lipót császár a Wesselényi-féle szövetség után és ennek 
ürügye alatt minden protestáns templomot elfoglaltatott, lelkészeiket és 
tanítóikat elűzték, Pozsonyba ellenséges indulatú bírák — „vérbírák” 
elé idézték, börtönbe vetették és gályákra hurcolták. — Egy ilyen artiku
láris gyülekezetben vagyunk mi most itt együtt — emlékezés okáért, hi-



tünkben való megerősítés céljából. Ez nem eltűnődés az elmúlt idők fö 
lött, hanem — ahogyan a 143. zsoltár mondja: „Visszaemlékezem régi 
napokra, végiggondolom minden tettedet, elmélkedem kezed alkotásán 
— Uram!”

Egyik mártírköltőnk írta: „Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit 
jelent, — nekem szülőhazám...” Igen! Nekünk nem térkép e táj! Szívünk 
átmelegszik, nemzeti és egyházi életünk múltjának lelke átforrósít. Az 
emlékezés titokzatos távlatából ismerősök és ismeretlenek jönnek elő. 
Halljuk a vidék, a falu és a gyülekezet szerelmes krónikásának, Novák 
Elek lelkésznek hangját, amint újból valami újat, valami érdekeset me
sél gyülekezete múltjából. Vallanak a lankás dombok, amelyeken nehéz 
munka árán termett a kenyér és történelmet suttognak az erdők, ame
lyek bölcsőt és koporsót adtak elődeinknek. A Lélek azonban onnan fe 
lülről adatott!

A  honfoglaló Kér törzsről regélnek a már eltűnt falvak: Kér, K is
kér, Pusztakér, Egyházaskér. Itt a Répcevidéken ma már csak Nemes
kér és Üjkér őrzi a honfoglaló nemzetség nevét. A  határban régi kövek 
a középkori Ágoston-rendi kolostorról suttognak. A  klastrom köveit 
idővel Horpácsra hordták. A  hetedik szekér azonban itt a faluban eltö
rött, a kövek szétgurultak. Az építtető „nagykegyességű patróna” ezt égi 
intésnek vette és itt Nemeskéren is építtetett egy kisebb kápolnát, amit 
később megnagyobbítottak. Ez a jelenlegi római katolikus templom, 
amely 1732-ig evangélikus templom volt. Benne porladnak a Lövőről ide
menekült és 145 evangélikus lelkészt felavató Musay Gergely nemeskéri 
püspöklelkésznek a hamvai.

A reformáció tüze hamar elterjedt itt Nyugat-Dunántúlon. A  gyüle
kezetek mind befogadták a lutheri reformációt. Ezen a tájon 400—420 
évvel ezelőtt csak evangélikus gyülekezetek voltak! Itt a közelben volt 
birtoka a magyar reformáció egyik csillagának: Erdősi Szilveszter János
nak. Nemeskér akkor Horpács, később Lövő fíliája volt. De rövid időre 
Kosztolányi György személyében külön lelkészt is kapott. — 1621 január
jában Collaltó és Eszterházy császári zsoldosokkal vérfürdőt rendezett az 
evangélikus Csepregen és azt felégették. 1223 embert koncoltak fel! Meg- 
rettenten húzódtak kis házaikba a nemeskériek is akkor. Ezután mérhe
tetlenül súlyos kár érte a vidék reformációhoz csatlakozott gyülekezeteit. 
Nádasdy Ferenc, a húszéves sárvári gróf, a vidék hatalmas földesura 
megtagadva atyái hitét, katolikus vallásra tért át. Az akkori gyakorlat 
szerint akié a földbirtok, annak vallását kell követniük azoknak is, akik 
a birtokon élnek. Nádasdy ezután vadul bántalmazta gyülekezeteinket 
és a lelkészeket. Ekkor kellett lövői virágzó gyülekezetét elhagynia Mü- 
say Gergely püspöknek és jött át „számkivetésbe” — ide Nemeskérre.

Az ellenreformáció fekete viharának első hulláma evangélikus temp
lom egész sorát vette el. Sápadt, megrettent prédikátorok álltak ott a po
zsonyi vértörvényszék előtt. Vád: kapcsolatban voltak a Wesselényi- 
szövetkezéssel, külföldi összeköttetést tartanak fenn, felségsértés, láza
dás ... A  klérus fő célja a protestantizmus kiirtása volt. Csak őszinte 
sajnálattal gondolhatunk az akkori nemeskéri lelkészre, Simonides Ja
kabra, aki hosszú és súlyos kínzások után a komáromi várbörtönben alá
írta a reverzálist: lemond lelkészi állásáról. Másokat áttérésre kénysze
rítettek, ha nem akart az illető gályán elpusztulni.

Titokban, álruhában járva szolgáltak akkor vándorló prédikátorok 
erre. Az inkvizíció mesterei itt már egy egész nép ellen fordultak, örök  
szégyenfoltja marad ez azoknak, akik akkor magukat keresztyénnek tar
tották és cselekedték, tűrték azt a tenger sok zsarnoki gonoszságot. Egy



felvilágosult katolikus történetíró mondotta akkor: „Az utókor nem fog
ja elhinni a türelmetlenség és embertelenség azon példáit, melyet korom
ban az evangélikusok ellen gyakoroltak!”

A  Thököly- és Rákóczi-szabadságharcok idején hol kurucok, hol 
labancok pusztították a falukat. Hol azokhoz, hol ezekhez kellett húz- 
niok a nemeskérieknek is. Ennek a kornak az emléke az a labanc zászló, 
amely kiállítási termünkben látható.

Thököly Imre kuruc seregeinek nyomására kénytelen-kelletlen a 
Habsburg császári udvar a megyében Nemeskéren és Vadosfán némi val
lásgyakorlatot engedélyezett. Ez azt jelentette, hogy sehol máshol csak a 
megnevezett falu templomában szolgálhat evangélikus lelkész. Istentisz
telet, igehirdetés, gyónás, úrvacsora, keresztelés és esketés csak itt volt 
lehetséges. Évente 180—200 gyermeket hoztak ide keresztelni. Ide, ebbe 
a templomba 33 faluból gyűltek össze elődeink. Vasárnaponként 2—3 
ezren lehettek itt — mint most mi. ötven évig még a jelenlegi katolikus 
templom volt a mienk, — 1732 január 31-ig, egy téli szomorú csütörtö
kig . De menjünk sorban ...

Kevesen gondolnák, hogy ez a 400—500 lelkes kis falu 135 évig vár
megyeszékhely volt. Már 1651-től kezdve Sopron vármegye törvényszéki 
üléseit itt tartották, majd díszes vármegyeházát építettek. Előkelő bécsi 
és soproni, császári és római egyházi urak hintói forgolódtak itt a falu
ban, Hercegek, grófok, bárók, ispánok és szolgabírák jöttek, mentek, tár
gyaltak — és ítélkeztek. A  vármegyeházán fő- és alispánok, szolgabírák 
laktak. A  nemeskéri kisnemesek, jobbágyok riadtan és gyanakodva néz
ték e főúri pompát. De a megyeházán voltak még hajdúk is, porkoláb is, 
az épületben pedig süllyesztett, vasrácsos börtönök, a határban pedig 
vesztőhely, amelynek emlékét ma is az Akasztófa út őrzi. Az akasztófá
nak szebb neve volt akkor: törvényfa. Felségsértési és vallási ügyek miatt 
feltűnően sokan sínylődtek itt, akiket az ítélet kimondása után távoli 
börtönökbe vittek. Bozzay György lelkész keseregve írja, milyen nagy 
küzdelem árán vitte ki, hogy egy rabot meglátogathatott és a porkoláb 
jelenlétében úrvacsorát adhatott neki.

A  nemeskéri vármegyeháza nagytermében állt 1753 április 13-án 
megalázottan, megtörtén és vasra verve Fábry Gergely vadosfai lelkész, 
szuperintendens — híveivel együtt —, mert a gyakori erőszakos temp
lomfoglalásoktól félve megvédték a felbújtogatott búcsúsoktól — sajnos 
tömegverekedés által — a vadosfai templomot. A helytartótanács súlyos 
ítéleteit itt hirdették ki.

A kegyelmes és méltóságos császári uraknak nem tetszett, hogy a 
vármegyeháza közelében nem járhattak misére. A  hatalom birtokosai 
ezután ármánnyal és erőszakkal elvették az evangélikus gyülekezet temp
lomát, paplakját és iskoláját. Télvíz idején Perlaky József lelkész karján 
hozta ki féléves kisleányát a papiakból és vonult valamelyik híve házá
ba. A vármegyeházán az eretnekség és lázadók fölötti győzelem ünne
pét ülték. Ez történt azon a szomorú csütörtökön 1732. január 31-én.

Ezután kijelölték az új templom helyét, ide, ahol valamikor liba
úsztató volt. Itt épült fel csodálatos tűzzel és lélekkel 6 hónap alatt ez a 
templom. Egy kisebb erdőt kitevő fenyő és tölgyfa anyagát már a szeke
reken kezdték kifaragni az ácsok, amikor Locsmándról jöttek hazafelé. 
A  régi templom — előírás szerint — magtárhoz hasonlított. Párhuzamos 
kettős tetőzete és csonka tornya volt. De belül már ez a most látható 
berendezés fogadta a távolból idejövő híveket. Az erdő áhítatos csendje 
és hangulata azonban benn maradt a fában, itt van a templomban, mint 
valami erdei katakombában. Sokan mondották már, hogy amikor ide
b e lé p t e k  ú g y  é r e z t é k ,  m in th a  3 0 0  é v v e l  v is s z a m e n t  v o ln a  v e lü k  a z  id ő



. A  templomépítő Perlaky József lelkész, püspök — a gyülekezet tu
lajdonába került könyvtára ma óriási érték! — még életében azt tartot
ta, hogy az egyház veteményes kertje nem a templomi kripta, hanem az 
iskola! Igaza volt! Egyházunk nemcsak hirdette, hogy „engedjétek hoz
zám jönni a gyermekeket és ne tiltsátok el őket/” .. .  hanem őket ölébe 
vette, szeretettel nevelte, tanította és művelt emberfőként küldte őket 
szolgálatra a világba. Ezzel áldotta meg őket! Egyházunk történetében 
templom és iskola szorosan összetartozott. A  neves nemeskéri gyüleket- 
nék kiváló iskolája is volt. Nemcsak lelkészei voltak kiválóak, Asbóth 
János Thököly udvari papja, Perlaky József és Balogh Ádám püspö
kök, de rektorai és tanítómesterei is kitűntek. Az elvett iskola helyett 
újat építettek, amely rövid idő múlva algimnáziummá épült ki. A  Répce- 
vid^k és Kemenesalja ifjúsága itt tanult, majd később, folytatásként a 
soproni főgimnáziumban. Kiváló rektor volt Kutsera Márton, aki utóbb 
a vadosfai artikuláris gyülekezet lelkipásztora lett, majd később Klu- 
tsovszky Mihály, akit Nemeskéren 67 családhoz hívtak meg komának, 
keresztszülőnek. Naplója érdekes és értékes emlék abból az időből. — 
A mesterek közül kerültek ki az orgonisták, mert az artikuláris temp
lomban kezdettől fogva orgona is volt. Máshol „könyökös mesterek” ve
zették az éneket, akik a karzatra kikönyökölve a vaskos énekeskönyv
ből, a Zengedező Mennyei Karból énekeltek. (Hisszük, azóta a Zenge- 
dező Mennyei Karban énekelnek a gyülekezettel együtt.) A harangozást 
diákok, alumneusok végezték, akik a toronyszobában kaptak lakást, el
látást.

Napfény és ború, öröm és bánat váltakozott itt a történelem során. 
Mígnem 1781-ben II. József császár Türelmi Rendelete megengedte, hogy 
ahol 100 evangélikus család él, ott építhetnek templomot, hívhatnak lel
készt. A  nagy öröm mellett Nemeskér arcán bánatfelhő futott át: az 
itt 100 évig oltalmat talált gyülekezetek önállósultak, elszakadtak az ősi 
anyától Nagygeresd, Bük, Szakony, Uraiújfalu és a többi... Csak a hű
séges két Szopor maradt meg és még 25 politikai községben lakó evangé
likus szórványa. így van ma is. Ezek a padok ezután már nem teltek 
meg annyiszor, mint amikor fél vármegyéből gyűltek ide igét hallgat
ni és művelődni az ősök. Ragaszkodtak hitükhöz, mert az művelődésü
ket is biztosította. Hitük erőt, megtisztulást, bátorítást, tudást és műveli1 
séget, — egyszóval: üdvösséget jelentett. Mert bátorság kellett ahhoz is, 
hogy akkor valaki evangélikusnak vallja magát.

1800 elején Nemeskér a szűcsök, asztalosok, kalaposok és csizmadiák 
kisipari központja lett. Sok veszélyt, történelmi időket élt át a kis falu. 
Kétszer tűzvész égette le a fél falut, máskor szörnyű járvány tizedelte 
meg lakóit. Feldúlták csehek, végigrabolták törökök, a szentgotthárdi 
csata után francia ezredek garázdálkodtak, német-labancok sarcoltak, 
gyilkoltak és rémisztgették meg a kis falu csendes lakóit. 1848-ban pedig 
a horvát ezredek visszavonulása alkalmával került nagy veszedelembe a 
kis község, amikor hatórai szabad rablást engedett nekik Jellasich egyik 
tábornoka, Theodorovich.

A két világháború emberáldozatban és anyagiakban is nagyon meg
rendítette a falu népét. Végre 1945-ben ránk köszöntött az áldott béke. 
Új korszak kezdődött történelmünkben ...

Évszázadokon át a gyülekezet megőrizte hitét. De ez a hit nemcsak 
tan, lutheri örökség, bibliai kegyesség, hanem szeretettel átitatott szol
gálat, diakónia volt , A  megsárgult régi írásokban olvassuk, hogy hogyan 
gondoskodott a gyülekezet tűzkárosultakról, menekülő prédikátorokról, 
külföldre induló ifjakról, özvegyekről, árvákról és betegekről. 1844-ben



például az elnyomorodott Tóth Pálné gondviselésére Ihász Katit állítot
ták oda és őket a gyülekezet közös kasszájából segítették. így volt ez az 
anya- és leánygyülekezetekben is!

A  régi nevek, régi családok nevei itt történelmi nevek. Múltról be
szélnek az utcák, az udvarok — a Musay-udvar! —, a kutak, a régi-régi 
temetőkert itt a templom körül és a falu szélén.

A  történelmi sötét, fekete árnyak — amelyek evangélikus és katoli
kus keresztyén magyar emberek között ellenségeskedést, békétlenséget 
szítottak — eltűntek. Mi hitünkkel és ebből eredő szeretetünkkel szolgál
ni akarunk ma és a jövőben.

Körüljártuk ezt a helyet. Évszázadok messzeségéből visszatértünk 
ebbe a varázslatos, szép templomba. Megszólal bennünk az ősi Ógra- 
duál, a Zengedező Mennyei Kar egyik énekverse — mai szöveggel —, 
és úgy érezzük, hogy a múlt és a jelen hatalmas gyülekezete énekli:

Maradj meg hűségeddel, 
velünk Uram, Isten.
Adj erőt, hogy megálljunk 
mindvégig a hitben!

Sümeghy József



Országos Lelkészkonferenciák 
Gyenesdiáson

Diakónica a  g y e rm e k e k  k özött
Az egyház diakóniája a gyermekek között nem valami lelki belügy. 

Az új nemzedék testi-lelki-szellemi fejlődése minden család, nép és 
globálisan az emberiség közös ügye. Ilyen értelemben fogalmazta meg az 
EVT tanulmányi bizottsága: A  jövőt szolgálja, aki a gyermekeknek 
szolgál.

Az emberiség gazdasági, politikai nyomorúsága 400 millió alultáplált 
gyermeket a puszta létében fenyeget. Létében, melyet minden földré
szen, minden színben a Teremtőtől kapott kiteljesedésre. Ahol pedig a 
szellemi-lelki javak elérhetők, ott sincs biztosítva az, hogy a gyermekek 
valóban megkapják koruknak és képességüknek megfelelően azt az op
timális segítséget, amivel kiművelt főkké, igazi értelemben vett felnőtt 
emberré formálódhatnak. Róma 8:18—25 nemcsak eszhatologikus érte
lemben beszél a teremtett világ sóvárgásáról Isten fiai megjelenésére. 
Mai testi-lelki-szellemi romlásból való szabadulásra is vonatkoztathatjuk, 
hogy a gyermekek itt a földön részesüljenek Isten gyermekeinek szabad
ságában és dicsőségében. Kenyeret, otthont, egészséget, műveltséget, hi
tet, istenképűségük személyes, egyéni és közösségi kifejtését kell hogy 
elnyerjék egy megújuló világ mai gyermekei.

I. Szolgálatunk alapja

Diakóniai felismerésünk forrása a krisztológia.

1. A  gyermekiét Isten gyermekének közénk vezető útja.
Emberré létele származásunk rendjének vállalása. A gyermekség 

történetei csak fölvillantják személye titkát. Nem mai értelemben vett 
„csodagyermek” és egyke porcelánbaba. Egy a sok közül nevében és meg
jelenésében. Ezsaiás 53 alapján elmondhatjuk, hogy ifjúságának idejen 
is eltűnt az átlagos, mindennapi egyéniségűek között. De „éppen ez az 
arc, ez a minden ember arcához hasonló — ez a Krisztus arca” . (Ev. Élet, 
1979. V. 27. if j. Hafenscher.) Népe kegyesei közt az a vélemény, hogy a 
gyermek még nem ismerheti a törvényt, ezért bizonyos értelemben meg
vetett és lenézett. (Dóka: Márk 253. o.) Anatómiai arányossága, szépsége 
jórészt reneszánsz festők és szobrászok, valamint romantikus írók fantá
ziájának műve. Kép, szobor és kendőlenyomat sem maradt földi életé
ből, ahogy utánunk sem marad semmi évezredek múltán. Halálra kere
sett. gyilkosok elől mentett, faji, nemzeti családi sors pecsételtje. — Néma 
bárány, gyermeki megadással tűri, hordozza mások bűnét. „De az Űr 
akarata célhoz jut vele.”



2. A gyermekek Isten akaratának hordozói.

Jézus meghívja és megáldja a gyermekeket (Márk 10,13—16.). Elhívó 
munkájába a keresztség mandátumával állít be minket. Részben úgy, 
hogy magunk is vér szerinti gyermekeink testi-lelki-szellemi nevelői va
gyunk. A  keresztség mandátuma az egyház és minden gyülekezet felnőtt 
embereit kötelezi arra, hogy a minket előbb szerető Jézust megismertes
sék és a rájuk bízottakat hitre vezessék. így kerülnek a gyermekek „Jé
zus mentő hatalmába” (Dóka). A  nagy világban kicsiségük tudatában 
nagy félelmeikkel mennek Jézushoz. Ö meleg szerétébe vonja őket. Ez 
nem talmi pótlék, melynek nem tudnak örülni. Ha megismerik, betelje
sedik Zsoltár 8,3, mint a jerzsálemi bevonulásnál: A  gyermekek és cse
csemők szája által szereztél magadnak dicsőséget. Lukács 19. hozzáte
szi: Ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. — Gyermekek hit
vallása felnőttek ítélete lehet.

Az ötezer megvendégelésénél (János 6.) egy gyermek öt kenyerével 
és két halával történik meg Jézus isteni hatalmának megmutatása. A 
vágyott, legkedvesebb falatot is megosztó gyermekben Jézus szeretete 
győzött. Sok gyermek és anya is részese a megelégítésnek — a „statisz
tikusok” csak a férfiakat számolják össze.

Isten akaratának példái és eszközei a gyermekek a tanítványok vallá
sos rangvitáiban is (Máté 18.). Építő közösségi magatartásra csak az al
kalmas, aki alázatos, mint a gyermek, nem szégyenli az utolsó posztot. 
— Jézus védő szeretetébe vonja és építi a gyermekek személyiségét. 
Nem botránkoztatja meg őket szóban és tettben. — Mennyire nélkülözik 
ezt ma is a favellák és sikátorok mocskában, a kocsmák pultjánál, ahol 
tolvajnyelvet és lealacsonyitó gyalázkodást hallanak. II.

II. Szolgálatunk területe, szituációja

1. A felnőttek világa, mint a gyermeket építő vagy rontó tényező.
A környezethatást hosszú ideig lebecsülték a keresztyén nevelők az 

ember örökölt bűnös hajlamával szemben. — Hogy a környezeti bűn 
milyen mértékben hat a kicsiny kor szokásgyakorlatában, azt csak a 
legújabb pszichológiai, társadalmi kutatás tárta föl. Hátrányos helyzetű 
gyermekek egyfelől az elmaradt fejlődésű társadalmakban, másfelől 
azonban az ipari civilizáció körében is bőven vannak. Az előbbiben vég
zetesen károsodnak egészségükben, élmény és ismeretanyag hiányában, 
a puszta létfenntartás ösztönös kísérletének hiábavalóságában. Az utób
biban az egészségvédelmi, művelődési és hivatásképzési lehetőség elle
nére fenyegeti őket a máról holnapra élés, az iszákosság, az erőszakosság, 
az anyagiasság, a züllött erkölcsiség környezeti ártalma.

Világosan kell látnunk és értékelnünk azt a pozitívumot, amit a 
szocialista társadalom a munkalehetőséggel, az egészségvédelemben, mű
velődési programjában, az ifjúság védelmének törvényesített program
jában elért és további célul tűz ki. Széles közvélemény elé kerülnek a 
bőség értékelésének hiánya, a részrehajló és irigységet támasztó verseny- 
szellem, az anyagiakkal nem pótolható lelki-szellemi-érzelmi kapcsolat 
problémái. — A  diagnózis az evangélium terápiáját is igényli.



A  bűn, mint a gyermek szívében, akaratában és kívánságaiban meg
levő kísértés és rontás az előbbiektől függetlenül meghökkenti, elgondol
koztatja a nevelőket. Mégis nagyon fontos, hogy minden esetben meg
vizsgáljuk a szavak és tettek hátterét és kerüljük a könnyű általánosítást. 
Gyermekkorban a nagy tettek iránti rajongás, a meggondolatlan kíván
ságkielégítés, a lefojtott félelem sokszor eredményez „bűnös” -nek látszó 
tetteket. Viszont éppen a gyermekeknél figyelhetjük meg a bűntől való 
iszonyodás és az arra való erőtlenség csodálatos vonásait. Mindez Isten 
bennük való rejtett vagy ismert munkájának áldott következménye.

Nem ismétlem meg itt Ottlyk Ernő fontos cikkének megállapításait 
arról, mit tett a reformáció (Lelkipásztor, 1979. 224. o.) vagy a 18—19. sz. 
belső egyházi mozgalmai a gyermekek sorsának javítása érdekében, a 
közegészségügy és művelődés terén — miközben a keresztség és üdvös
ségre hívás mandátumát igyekezett betölteni. — Azt sem, hogy mily sok
kal maradtak eleink adósok. Mi az egyház és gyülekezet jövője érdeké
ben is szolgálunk. Szolgálatunk nemcsak papi feladat, az egész egyház 
és az egyes gyülekezetek munkája. így válik „a keresztyén család és a 
gyülekezet a keresztyén nevelés hordozójává, egyszerre alapjává és tár
gyává” . (Ottlyk E.: Lelkipásztor 1979. 224. o.)

2. A  bűn személyes valóságát ismernünk kell.

III. Szolgálatunk célja: teljes értékű ember fejlődése.

1. Isten törvényével terel, evangéliumával teremt, formál új életre:
Isten törvénye nem esetek skálájára szabott kazuisztikus szabály

kódex vagy illemtan. A  mózesi törvény „kerettörvény”, mely. „lelke” 
szerint vonatkozik minden egyéni és kollektív életesetre, abban való ma
gatartásra. De csak a törvény Urának személyes jelenlétével, hatásával 
lesz eredményes, tart vissza a bűntől, döbbent meg bűnöm miatt. — A 
társadalom futószalagon produkálja a szabályokat. Szolgálatunkban nem 
szabad félelem-büntetés-dicséret mechanizmusra építenünk. Beleértve az 
ún. „liturgikus” magatartás feszes formalitását is. „A  zárkózott szigor 
alkaímas lehet magas követelmények érvényesítésére, de a személyes 
kapcsolatok szűkösségét jelenti.” „A  büntetés a közösség elmarasztaló 
ítélete és nem a nevelő elégtétele legyen.” (Nevelőmunka 130., 138. o.) 
A  keresztyén nevelésben a 18. századig dívott a testi fenyítés, megbélyeg
zés, javak elvonásának módszere. A  felnőtt iránti tisztelet tekintélysúlya 
szorosan összefüggött a feudális társadalom isteni tekintélyével. Monda
nom sem kell, hogy ez mennyire nem felelt meg annak, amit Isten a tör
vénnyel, a gyermekek életében el akart végezni. — A  parancsolattal Is
ten felnőttet és gyermeket ahhoz irányít, Aki .akaratát tökéletesen betölti.

2. Az evangélium Isten egyetlen, igazi eszköze teljes értékű, új em
ber formálásában.

Isten érthetetlen, viszonzatlan, elémjövő jóvoltának hirdetése. Bű
nöm, tévedésem ellenére való kegyelmes szeretetének-prömhíre. Bemutat
hatjuk Jézusban Isten meleg szeretetét. Nem romantikus, idealizáló mó
don. hanem konkrét egyéni és közösségi helyzetre alkalmazva. így élet
re szólóan vonzó, személyes követést, azonosulást eredményez. Azt az 
indulatot adja, ami őbenne van (Fii. 2.).

Gyermekmilliók sírnak, vagy már könnyezni sem tudnak a nyomo
rúság, kiszolgáltatottság, háborúk rettenete, „szeretteik” erőszakossága,



ismerős és ismeretlen felnőttek szeretetlensége miatt. Jézussal tudnak 
sírni saját aggresszivitásuk hiábavalóságán, rosszaságuk kárán is. Jé
zus pedig beléjük öltözik, hogy jobb földi élet alakítói és Isten országának 
örökösei legyenek. Nála a jutalom nem egyszerűen kiemelő dicséret, 
anyagi ösztönzés, hanem a személyes kapcsolat szeretetben való elmé
lyülése. „Én benned (Atyám), Te bennem, ők mibennünk, hogy egyek 
legyenek.” (János 17.) Jézus lábakat mos, Péter tiltakozva „tekintélyt”  
félt. Talán arra gondol, hogy csak egyesekét kellene megmosnia. De Jé
zus abban Mester, hogy önként rabszolgaföladatot végez. Így tesz alkal
massá és avat be egymás teljes értékű szolgálatába, hogy a közösségben 
az utolsó helyet se szégyelljük. (János 13.) Az igazi gyermek ezt sosem 
szégyenli.

3. Hit és életrendek egységét tanítjuk.
A család a társadalmi közösség alapját jelentő megbecsült és védett 

életrend a szocialista társadalomban. Jézus szeretetével érzelemben gaz
dag, talentumokat kölcsönösen fejlesztő programmal él a család, mint 
kis gyülekezet. Szülő—gyermek viszonyban „a személyes és kölcsönös 
érzelmi kötöttség” hiánya sok baj forrása. Az önös anyagi érdekhajsza, 
az egymás számára szánt idő félelmes csekélysége (20 perctől 1—2 óráig, 
jórészt tévékészülék előtt), a külön programok természetessége magá
nyos űrutasokká teszi a családot. — Jézusnak van ideje a gyermekek szá
mára. Ha azt halljuk, tudjuk, hogy gyülekezetünk családjai együtt dol
goznak, sétálnak, utaznak amikor csak tehetik, teljesedve látjuk életük
ben Jézus közösséget formáló akaratát. Ha Öt megismerték, szakítanak 
időt ünnepszentelésre, a testvérekkel való találkozásra, hogy közösen 
részesüljenek életet adó forrásából. A  gyülekezet tagjai egyébként gyer
mekeikkel együtt az egész társadalomban végzik a maguk helyén diakó- 
niai munkájukat.

Jézus Atyja művét ismerteti meg a természet világában, környeze
tünk alakításának és megőrzésének ismeretében, élményében. Hitünk 
tisztasága és rendje gyermekeink családi otthonának rendezettségében 
is kifejeződik. Virágdíszítés és akvárium a lakásban, a hétvégi telek ter
melő munkája életformáló rend nekik. Templomunk belső élő oltárdíszí
tése, művészi igényessége, tisztaságának közös fönntartása, környékének 
szép kialakítása lehetőleg közös föladat legyen. De mindez összefonódik 
a szorosan vett lakóhelyi környezet parkjainak, fáinak, virágágyásainak, 
óvodák és iskolák kertjeinek éber megóvásával. Gyermekeink, Jézus 
szeretetével mindenütt védői és hordozói lesznek a tisztaságnak, eszté
tikai igénynek, értékek megbecsülésének maguk és mások javára.

Jézusban nyert békességünk türelmes és békét kereső életformát 
terem. Az előbbiek mélyén is ott volt ez a tény, de hangsúlyt kell ten
nünk rá. Agressziótól terhes nagyvilágban Jézus kis barátai szelíd, tü
relmes, egymásért mindenre kész, maguk érdekét másokéval mindig 
összekapcsoló magatartásúak. Saját hazájuk szeretete, nyelvük ékes kife
jezése, történelmünk — benne a velünk vonuló Krisztus történetének — 
gazdag ismerete összhangban van más népek, szokások, történelmi és 
művészeti értékek megbecsülésével. Ezt minden vendéggel szemben és 
minden idegenbe védető útjukon hivő közösségük keretein túl egyfor
mán megmutatják.

4. Örvendező hit istentiszteleti, gyülekezeti és életközösségben. — Az 
örvendező hit forrása és kifejezése az istentiszteleti, gyermekbibliaköri 
közösség. „Szükség van olyan külön alkalmakra, amelyeken Isten igéje 
közvetlenül a gyermekeknek és az ő módjukon szólal meg.” (Ottlyk E.:



Lelkipásztor 1979. 224. o.) Zeneértő gyermekeket be kell vonnunk az is
tentisztelet zenei elmélyítésébe. Figyeljük meg, mely dallamok és ének
szövegek állnak hagyományos énekeink közt a gyermekekhez közel. Új 
énekeink közt sok ilyet találunk!

Istentiszteletben a gyülekezet felnőtt tagjai aktivizálódjanak a gyer
mekek praktikus ismerete, énekeskönyv használata, liturgiánk rendje se
gítésében.

Karácsonyi, nagyheti üzenet személyekre bontott programjában ki
csitől nagyig életre szólóan szívbe vésődik Urunk érettünk adott életé
nek, halálának és föltámadásának üzenete. Az új fordítású Biblia egyen
kénti olvasása személyes gondolatokat nyújt a Lélek által, hogy közös 
beszélgetésben hitből-hitbe épüljenek a bibliakörben. Hozzátartozók rész
vétele életreszóló és útmutató élményt jelent a gyermek számára.

Az örvendező hit nem szégyenül meg, nem ellenszenves az élet kü
lönböző közösségeiben. Keresztyén gyermek szorgalmával, figyelmessé
gével, tehetségének mértéke szerinti jó eredményével és helytállásával 
a tudás és szakértelem terén is elismert és megbecsült lehet.

ÍV. Szolgálatunk módszere és eszközei.

Az előzőkben már érintettük témánknak ezt a szeletét. Most azon
ban hangsúlyt teszünk arra, hogy Isten Lelke segítségével hogyan szol
gáljon emberi személyiségünk és módszereink a gyermekek között.

1. Ismerni és ismertetni.
Ezékiel 34. és János 10. minden lelkész gyülekezetépítő munkájának 

napiparancsa. Az előbbi a keresést, az utóbbi Jézus hívó hangjává vá
lást teszi kötelességünkké. Jézus ugyanis ismeri az övéit és azok meg
ismerik Őt.

Az első személyes megszólítást 4—5 éves korban kezdjük. A 4—10 
éves kor előtti tapasztalat, gyermeki megértés szerinti élmények döntően 
megmaradnak vad ifjúkori változás és racionális felnőtté válás idején is.

Környezettanulmány a megkereszteltek családi körében nélkülözhe
tetlen a gyermek megközelítése, magatartásának megértése szempontjá
ból. Meleg, mindenkit kielégítő családi fészkek mellett ott találjuk a ra
gyogóan hideg, ridegen gazdag lakásokat és a mindig rendetlen, piszkos, 
zűrös komfortot vagy komfortnélküliséget. Kiderül, hogy hányszor vált 
el férj és feleség, hányféle gyermek él együtt, kitől kap többet vagy alig 
egyik vagy másik. A  szakmai és szellemi-kulturális igényességhez hozzá
tartozik-e még Isten rendjének ismerete, igéjének és közösségének igénye?

Beszélgetésünkben a keresztségnél adott ígéret a Krisztustól kapható 
megbízhatóság és helytállás lehetőségével legyen összekapcsolva. Meg
ismerhetjük a szülők és hozzátartozók tudatváltozásával járó kíváncsi, 
vagy kritikai kérdéseket. Válaszunkban nem tudálékosságnak, hanem 
Krisztuson és szolgálatán való tájékozódásunk határozottságának, értel- 
mességének kell kifejeződnie. — Megtudhatjuk, milyen könyvek alapján 
tájékozódtak eddig vallásos ismeretszerzés igényével. Biztathatunk arra, 
hogy akár a Bibliát, akár egyházi kiadványokat tegyék az említett isme
retük mellé, hogy Krisztus maga győzhesse meg kereső értelmüket és 
szívüket.



A  hívást elfogadó gyermek személyes döntésére várnunk kell, de 
építhetünk rá. Sok elfoglaltsága ellenére ritmikusan, következetesen visz- 
szatér. Különösen akkor, ha baráti körében társat tudunk ajánlani, vagy 
önkéntes társa akad. Gyülekezeteink döntő többsége szórványhelyzetben, 
él. Gyermekeinknek át kell esniük azon a próbán, hogy nem a nagy szá
mok törvénye a döntő a Krisztus közösségében. A  kicsiny nyájban még 
inkább döntő, amit Jézus mond: Akiket nékem adtál, nem veszett el kö
zülük egy sem ...

A  puszta verbális közlés a legnehezebb szint. Absztrakt fogalomrend
szer csak 12—13 éves korban alakul ki. Ezért elhibázott dolog és egyál
talán nem könnyű bibliai kifejezések automatikus betáplálása. Később 
kiderül, hogy használják, de nem értik, vagy rosszul értik. Énekek taní
tásánál is vigyázni kell a szöveg helyes ismeretének, értelmének feltá
rására. A bibliai történeteket mindennapi helyzetek bekapcsolásával 
indukciós és nem dedukciós úton kell életükhöz közel vinni.

Időhiányunk közismert. Fokozottan érvényes a gyermekek tanévi 
beosztására. Rugalmasan kell keresnünk az éppen szabadon maradt időt 
és bízzunk a közösséget kívánó gyermek áldozatos hűségében. — Ismer
nünk kell a figyelem időtartamát, amely: általában 40—45 perc. Ebben 
az időtartamban imádság, ének, igeolvasás, rajzolás, feljegyzések, vissza
kapcsolás, személyes ügyek megbeszélésé mindig más sorrendben, szelek
tálással alkalmazandók. Feljegyző és rajzfüzetet több esetben a gyüleke
zet helyiségében tartjuk praktikussági szempontból. Az evangélium-nem 
egyszerűen memoriter ismeretek, inkább az élet dolga. „Hitünk-életünk” 
kiadványunk egységeit általában ajánlom elolvasásra. Többször kiderült, 
hogy más körben boldogan fölhasználták történelmi, irodalmi ismeretek 
elmélyítésére, vagy éppen a helyes emberi alapállás bemutatására.

Ajánljunk szépirodalmi, népszerű tudományos, életrajzi és történel
mi műveket egy-egy bibliai történettel, példázattal, énekkel kapcsolat
ban elolvasásra. Válasszunk ki értékes költeményeket, nem vallásos tar
talmúnkat is, illusztrációul. Önkéntes jelentkezéssel mindig akad valaki, 
aki elő is adja. Bibliai történetek dramatizált, majdnem spontán bemuta
tását a gyülekezet elé is lehet vinni gyülekezeti est vagy szeretetvendég- 
ség keretében.

Minden módszerrel és eszközzel kifejezve célozza be az ige üzenete 
a gyermekek személyes életének örvendetes, vagy árnyékos, eredményes, 
vagy sikertelen, gyümölcsöző, vagy káros területét. — Sose felejtsük él, 
hogy magunk vagyunk a legrosszabb, vagy alig alkalmas eszközök Ott, 
ahol maga a Mester akar tanítani és vezetni. V.

2. Személyes kapcsolatépítés a gyülekezet alkalmain.

V. Szolgálatunk nagy esélye.

Adj esélyt Istennek, gyere el közénk! Aztán meglátod, maradsz-e? — 
szoktam mondani a gyülekezet közössége határán levő gyermeknek. — 
Aki eljön, általában marad. Krisztus iránt bizalom támad a szívben, éle
tükbe az ő ereje árad. A kitűnők és 5 talentumosak megtanulják, hogy 
itt nem jegyekért és kitüntetésért vannak. A gyengék, sebzett életűek 
megerősödnek abban, hogy Krisztus hordja erőtlenségüket és sokra képe
síti őket. Tanítványi közösségben talán életbe ható szemléletet é s bizo
nyosságot kapnak arról, hogy a Krisztusban más érték- és mértékegy
ség van és mindenkit azzal mér az Isten, amit a másik életébe ajándé
kozott. Az ENSZ közgyűlésének egykori nyilatkozata azt a célt tűzte



ki, „hogy a gyermek gyermekkora boldog legyen és hogy saját, valamint 
a társadalom javára élvezze az abban meghatározott jogokat és szabad
ságot”. Folytassuk így: képes legyen élni gyermekünk embersége Istentől 
adott lehetőségeivel és olyan közösséget formáljon, amelyben már itt a 
földön Isten öröme fénylik és békessége árad.

Amikor egyházunk a gyermekek felé irányuló, a közöttük végzett 
földön Isten öröme fénylik és békessége árad.
8&.L

Bödecs Barnabás

Diakónia a gyermekek között
Amikor egyházunknak a gyermekek felé irányuló, a közöttük végzett 

szolgálatáról beszélünk, akkor mindjárt bevezetőül két dolgot szeretnék 
hangsúlyozni. Az első: ez a szolgálat szervesen beletartozik egyházunk 
szolgálatának egészébe. Az úgy teljes, ha benne egyenrangú az igehirde
tés szolgálata, a cui-a pastoralis, a szeretetmunka és a gyermekek között 
végzett diakóniánk. A  második: ennek a munkának megvannak az egé
szen speciális vonásai, problémái, nehézségei. Ezért kell ezt a témát min
dig újra elővenni, szolgálatunkat komolyan, őszintén átgondolni, hogy 
munkánkat jól, eredményesen, szakszerűen végezhessük.

Fekete Gyula egyik szociológiai munkájában iróniával jegyzi meg: 
„Embert alkotni a legnehezebb munka, mégis szakképzettség nélkül tesz- 
szük!” Boldizsár Iván pedig a gyermekév kapcsán a gyermek jogairól 
szóló nyilatkozatból idézi: „Az emberiség önmagának tartozik azzal, hogy 
a gyermeknek legjobb önmagát adja” — de adja-e? teszi fel a kérdést. 
Ügy érzem, nemcsak szülőknek és nevelőknek, hanem nekünk lelkészek
nek is mindig újra fel kell tennünk a nyugtalanító kérdést: átérezzük-e 
gyermekek közt végzett szolgálatunknak — mely emberalkotás a szó 
legmélyebb és legteljesebb értelmében — nagyságát, szépségét és elkö
telező voltát? És: „legjobb önmagunkat” adjuk e gyermekeinknek?

Nyitott kapu döngetésének tűnhet, mégis mindig újra hangsúlyoznunk 
kell a gyermekmunkával kapcsolatban, hogy annak alapját, tartalmát, ér
telmét és célját Jézus diakóniájában találjuk meg és azon kell tájékozód
nunk. Érdemes ezért külön is figyelni Márk 10, 13 és kk. verseket. 
Milyen szituációban hangzanak ott el Jézus szavai, melyek mögött egy 
„indulatokkal telt Jézus-képet fedezünk fel? (megharagudott, átölelte a 
kisgyermekeket!) Dóka Zoltán Márk kommentárét idézem: „A  zsidóságban 
a gyermekkor lenézett, jelentéktelen állapotnak számított... rabbinak 
gyermekkel foglalkozni időpazarlás volt.” A  tanítványok elutasító ma
gatartása ezt a gondolkodást tükrözi: gyermekeknek nincs keresnivalójuk 
Jézusnál. Ebből a nézőpontból kiindulva különösen is mély és gazdag tar
talmat nyer az a tágölelésű szeretet, ahogyan a „mindenki Szolgája” itt 
a gyermekeknek szolgál, fenntartások, rangsorolás, korhatár felállítása 
nélkül, és „sarkig tárja előttük az üdvösség kapuját.” Jézus számára vitán 
felül áll: a gyermekeké Isten országa. Ez a jézusi szeretet kötelez ben
nünket is a szolgálatra!

Jézus magatartása és mondanivalója nemcsak szolgálatunk értelmét 
és célját határozza meg, hanem irányt mutat magatartásunkat illetően is. 
Máté 18.2-ben ezt mondja: „Ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyer
mek . . . ” . Nem csupán az Isten országába való bejutáshoz van szükségünk



a „gyermekké levéshez”, a gyermeki lelkülethez, hanem szolgálatunk
hoz, különösen is a gyermekek között végzett szolgálatunkhoz.

Ennek a magatartásnak néhány vonását szeretném megemlíteni. Az 
egyik: ismerkedni komolyan a gyermek világával. Theophil Thun : „Die 
Religio des Kindes” című könyvében írja: „A  gyermek világa ismeret
len világ. Nem azáltal válik ismertté, hogy mi magunk is voltunk gyerme
kek, nem is ösztönös adottság. Az út a gyermek világához magán a gyer
meken keresztül vezet.” Ez az ismerkedés nyitottságot kíván tőlünk, azt, 
hogy ne kész sémákat alkalmazzunk rájuk, mint pl. a „boldog gyermek
kor” sémája. A  pszichológiai pedagógia jól ismeri a gyermek világának 
sok félelmét és problémáját. Mire felnövünk, ezeket jórészt elfelejtjük, 
de aki gyermekkorában naplót vezetett, s azt húsz-harminc év múlva ol
vassa, reális képet kap ezekről a félelmekről. Mások ezek, mint a felnőt
teké, de épp oly komolyan a gyermek számára, mint a mieink.

Ez a magatartás szolidaritás-vállalást is jelent a gyermekkel. Nem 
kívülről, felülről, nélküle, róla, hanem vele együtt! Ahogy Szabó Lőrinc 
„Lóri óriás lesz” című versében olyan mesterien fejezi ezt ki: mellé 
telepedni, megérteni helyzetét, megszüntetni a fent és lent közötti távol
ságot:

„Leguggoltam, s az óriásból 
Negyedórára törpe lett,
Mi lenne — gondoltam — ha mindig 
Lent volnál, ahol a gyerek?”

Ez az ismerkedés önismeretet is követel, készséget önmagunk meg- 
bírálására, tévedéseink belátására.

És tanulást, készülést a gyermekmunkára. Nagyszerű pedagógiai, 
gyermeklélektani, szociológiai szakkönyvek állnak rendelkezésünkre. 
Használjuk, forgassuk azokat, hogy egyre jobban megismerjük a gyermek 
világát, és alkalmassá váljunk a köztük végzett szolgálatra. Sokat segíte-i 
nek saját gyermekeink nevelése során szerzett tapasztalataink is.

Miután Jézus diakóniáján tájékozódva, a nevelő magatartás néhány 
vonását próbáltam felvázolni, szóljunk arról a világról is, melyben szol
gálatunkat végezzük, s amelyben gyermekeink élnek.

Szekularizálódott világban élünk. Ez egyaránt áll keletre és nyugat
ra, sőt, mintha ez a folyamat nyugaton még erősebben érződne! Az első 
űrrepülés idején hangzott el ez a kijelentés: „Ott, ahol ezelőtt az ég 
kezdődött, ma még mindenütt föld van, ahol Isten birodalma volt már, 
ma még a természet törvényei uralkodnak” . Az ember már nem él Isten
től való függőségben, hanem eljutott az istennélküliség „nagykorúságába” . 
A  világot többé nem választja szent és profán szférára, a dolgokat ön
magukban értékeli, szereti a világot, igenli az életet. Más nyelvet beszél. 
A  kanaáni nyelv érthetetlen számára. Paul Tillich írja ezzel kapcsolat
ban: „Az egyháznak harmincéves hallgatási fogadalmat kellene tennie 
minden vallásos őskifejezéssel kapcsolatban” és „a vasárnapi szavak, 
mint „megváltás, kegyelem teherré váltak” . S ha ez áll korunk emberére 
általában, a gyermekre hatványozott mértékben is áll.

A  másik fontos dolog, amire szolgálatunk végzése közben mindig 
figyelnünk kell, hogy a mi világunk szocializmust építő világ. Ezzel kap
csolatban tisztán kell látnunk államunk neveléspolitikai célkitűzését. Áz 
1971/IV. számú ifjúsági törvény foglalkozik többek között a nevelés 
kérdésével. A  nevelés össztársadalmi ügy, melyben döntő szerep jut a 
családnak, a szülőknek. „A  szülő felelős gyermeke testi, szellemi és er



kölcsi fejlődéséért, melynek feltételeit elsősorban a családi közösségben 
kell biztosítani.” „Arra kell törekedni, hogy a gyermek egészséges, mű
velt, erkölcsös, a szocializmus eszméjéhez hű, hazáját, népét szerető em
berré váljék.” Varga Domokos ezt így fogalmazza meg: „Üj embertípust 
kell társadalmi átlaggá tenni: a közösségit,, a népben, nemzetben, embe
riségben gondolkodót” . Szép és nagy feladat a szülő és nevelő számára: 
hazaszerető, munkáját, hivatását, társait megbecsülő, közösségi embert 
formálni.

Mindjárt itt komolyan hangsúlyoznunk kell: hogy ezen a ponton 
mi keresztyének sem akarunk mást. A  keresztyén nevelésnek sajátos
sága, amely minden más neveléstől megkülönbözteti ez: a gyermeket el
segíteni a Jézus Krisztusban való hitre. Ezen túl, vagy éppen ebből kö
vetkezően az a célunk, hogy gyermekeink szeressék a hazát, értékeljék, 
hogy békében élhetnek, vegyék komolyan a munkát és váljanak közös
ségi emberekké. Ennek őszinte, következetes és egyértelmű gyakorlása 
véleményünk szerint enyhíti, sőt kizárja a konfliktusokat, amelyeket fiz 
ún. kettős nevelés okozhat. Egy érdekes mondat Halák László könyvé
ből: Jól nevellek, jóra nevellek? „A  nevelésben nem arra kell törekedni 
elsősorban, hogy a gyereket megóvjuk az ellentmondástól, hanem, hogy 
az ellentmondást helyesen oldják fel. ... A  kettős nevelés azért is tarto
zik a kisebb veszélyű kettős neveléshez, mert mi nem azt erősítjük, ami 
elválaszt bennünket, a vallásos emberektől, hanem azt, ami a társadalom 
érdekében összefűz bennünket. A  vallásos szülő pl. a társadalom érde
kében, a haladást elősegítő magatartásával, nyilatkozatával követendő 
példa a gyermek számára.”

Még két dolgot kell itt megemlítenem. Jézus missziói parancsa, 
melyben tanításra kötelez bennünket, nem szűkíthető le egyszerűen a 
gyermekekre. Nem mondhatunk le az egész gyülekezet tanításáról, tu
datos neveléséről. Pedig ez a munka gyakorlatilag a tizenkét, ill. tizen- 
négy éves korban lezárul. A  másik: azokkal a szülőkkel kell intenzív 
kapcsolatot tartanunk, akik gyermekeiket keresztségben -részesítették. 
Segíteni kell őket, hogy a kereszteléskor vállalt kötelezettségüket, ígé
retüket valóra is válthassák. Ezt mi úgy végezzük, hogy időről időre 
összegyűjtjük a gyülekezet fiatal, gyermeket nevelő házaspárait s tuda
tosan a keresztyén nevelés kérdéseit vesszük elő, azokról beszélgetünk 
velük.

Most pedig beszélni kell azokról az alkalmakról, lehetőségekről, ame
lyeken gyermekek közötti diakóniánk valósul, történik: a hittanórákról, 
a gyermekbibliakörökről, és a konfirmációi oktatásról.

A hitoktatás. Tudom, hogy gyülekezeteink nagy többségében nem fo
lyik iskolai hitoktatás. Számszerű adatok nem állnak rendelkezésemre, 
de úgy tudom, hogy a Déli kerület hitoktatásban részesülő gyermekeinek 
majdnem fele Pest megyében van. Azt is el kell mondanom, hogy Pilisen 
és Nyáregyházán négyen végzünk hitoktatást 150 hitoktatásra beiratott 
gyermeket tanítunk. Az órák a kétműszakos iskolai oktatáshoz csatla
kozóan történnek, ezért egyidejűleg több óra is van. Nálunk még osztá- 
lyonként foglalkozhatunk a gyerekekkel 10, 15-től 30-as létszámmal. Csak 
Nyáregyházán folyik összevont alsós és összevont felsős oktatás.

Őszintén kell erről a munkáról beszélni:
1. Óriási dolog, hogy 1979-ben, marxista világnézetű társadalmunk

ban iskolai hitoktatás folyik. 1967-ben az USA-ban, Lewistonban, a lu
theránus gyülekezet két lelkésze személyesen jött el vendéglátómhoz, 
mert tőlem akarták újra hallani ezt a kuriózumot! Amikor a finn tele
vízió stábja Pilisen egy hittanórát vett fel, azon az első kép az osztály



ban levő népköztársasági címer volt: a hitelesség kedvéért. Hallatlan 
lehetőség ez azok számára, akik ezt a munkát végzik, hogy az adott 
lehetőséget komoly tartalommal töltsék meg. Hogy a rendelkezésünkre 
álló sokszor csak 10—15 percet változatossá, színessé tudjuk tenni: ének
léssel, rajzolással, az anyag megbeszélésével. Azt is el kell mondani, 
hogy hittankönyveink anyagát erősen szelektálni kell, különösen áll ez 
az alsós könyvekre, bennük is az énekanyagra. Vannak megtanulha- 
tatlan, énekelhetetlen énekeink. Ezekkel nem szabad gyermekeinket le
terhelni: inkább keveset, de jót.

2. Nem szabad hallgatni a nehézségekről sem. Éhes, fáradt, rakoncát
lan, figyelmetlen társaság az, akikkel az 5-ik, de inkább a 6-ik órában 
foglalkozunk. Sokszor csak hosszas keresgélés után találunk üres termet. 
Értékes percek telnek el, míg lehiggad, elcsendesedik a kis csapat és 
kezdődhet az óra. — Azt is el kell mondani, hogy a „nyíltsisakos” ideoló
giai küzdelem mellett másfajta is folyik, el egészen a számszerű lemor- 
zsolás nyílt hangoztatásáig.

Ha most már arra a kérdésre próbálok felelni: milyen eredményeket 
tudok felmutatni? Majdnem lemérhetetlen! Nem azon mérem le, hogy 
hány piros pont kerül füzetemben egy-egy név mellé, hány történetet 
vagy éneket tanulnak meg a gyerekek. De ha nyitott tudok lenni feléjük, 
s ők őszinték hozzám, személyes életük dolgai, kérdései kapcsolatba ke
rülnek az Isten dolgaival, az már eredmény. Ha a kis elsős Mártiról meg
hallom, akiből soha egy szót sem tudtam kihúzni, hogy esténként ágyába 
viszi hittankönyvét, azt nézegeti, olvasgatja, ez is eredmény. Egyszer ta
lán majd a Bibliát fogja így forgatni. S ha sikerül őket a vasárnapi al
kalmak számára, a gyülekezetbe irányítani őket, már elértem célomat.

Most pedig szóljunk a gyermekbibliakörl munkáról. S ha előbb azt 
mondtam: sok gyülekezetben már nincs hitoktatás, most azt kell mon
danom: egy gyülekezet sem lehet meg gyermekmunka nélkül! Megbe
csüljük a hitoktatás lehetőségét, de a jövő útja az, ezt mindenki tudja, 
hogy a gyülekezeten belül foglalkozzunk a gyermekekkel. Most újra csak 
ezt mondom: egyforma hangsúlyt kell tennünk a gyülekezetben folyó 
minden munkaágra, így a gyermekmunkára is! Nem lehet kimondani: 
nálunk ez nem megy, vagy: én erre nem vagyok alkalmas. Ezeken az al
kalmakon folyik a jövő gyülekezetének építése. Alapozó munka, amit 
ha rosszul végzünk, elhanyagolunk, helyrehozhatatlan károkat okozunk 
nem egyszerűen a jelen, hanem a jövő egyházának!

Hogyan végezzük a gyermekmunkát? Derűs, otthonos légkörben. 
Tegyük vonzóvá számukra a helyet, az alkalmat is. Zahnt: „Meine Sache 
mit Gott” című könyvében gyermekkori élményei kapcsán írja le, hogy 
legkorábbi élményei Istenről, a vallásról egy rideg, szürke, barátságta
lan teremhez fűződnek, ahol a falon Wartburg várának komor képe füg
gött. Tudjuk, hogy különösen a gyermeknél az élmény mennyire kapcso
lódik a helyhez, a körülményekhez. A  gyermek a hittanórán jószívvel, 
vagy kényszerből, de ott marad. Hogy vasárnap reggel e gyermekbiblia
körre eljöjjön, ahhoz tudatos döntésre van szüksége: korábban kelni, le
mondani egy tv-programról stb. Erre csak akkor hajlandó, ha „megéri” 
eljönni. —

Döntő az is, hogy ki végzi ezt a munkát. Ne mondjunk le könnyen 
erről a munkaágról! Magunkat szegényítjük meg, ha nem maradunk kap
csolatban a gyermekkel. Sok elvont, életidegen prédikációnak is ez az 
oka. Emellett az a célunk, hogy jól képzett, komoly hitű, a gyermeket 
értő és szerető munkatársakat neveljünk egy-egy gyülekezetben. A gyer
mekmunka döntően függ a személytől, aki azt végzi. Nem függ kortól:



vannak huszonéves öregek és hatvanéves fiatalok. Nyitottság, jó kedély, 
rugalmasság és szeretet kell ehhez a munkához. Így, de csak így tudjuk 
megnyerni a gyermek bizalmát, magát a gyermeket az ügy, a Krisztus 
ügye számára. Mert, bár a tekintély alapon végzett nevelés már a múlttá, 
elhibázott dolog, ha valaki ma is így próbál nevelni, a gyermek keres 
magának tekintélyt, akire érdemes figyelni, akit érdemes követni. Gicella 
Hőmmel írja: „A  gyermeknek szüksége van arra, hogy a felnőttek le
gyenek felelősen a megélt igazság tanúi.”

Mi legyen a gyermekbibliaórák anyaga? Úgy érzem, sokkal átgon
doltabb, tudatosabb anyagkiválasztásra volna szükség. Számolnunk kell 
azzal, hogy ez a munka pótolja a hitoktatást, s ebben az esetben az a cél, 
hogy a konfirmációig a gyermekek elsajátítsák a legalapvetőbb ismerete
ket: történeteket az Ószövetségből, az Üjszövetségből és az egyház tör
ténetéből valamennyit. Lehet a Hitünk-életünk könyvünk alapján halad
ni esetleg így: I. év: Isten népének története, II. év: Jézus év, III. év: 
egyháztörténeti anyag. Ahol iskolai hitoktatás folyik, ott jó olyan anya
got elővenni, ami esetleg a hittanórák anyagából kimarad (Ruth könyye, 
Jónás könyve, Pál apostol útjai) vagy egy-egy színes sorozat, pl. Dávid 
élete a 23 Zsoltár alapján, Illés története több folytatásban. Ha van kép, 
flanell anyagunk, nagyon jól lehet használni munkánk során. (Eklézsiá
ban Jézus élete képanyaga kapható.) Komoly hiányt jelent a gyermek- 
bibliaköri előkészítő megszűnése. Nagy segítség volt, hogy munkatársain
kat kidolgozott tanításanyaggal tudtuk segíteni!

A  konfirmációi munkáról is kell szólni. Ha az előbbiekben hangsú
lyoztam a légkör fontosságát, ez a konfirmációi munkára hatványozott 
mértékben is á ll!

Kétszer négy hónap áll rendelkezésünkre, ennyi idő az, amit konfir
mandusainkkal együtt töltünk. Örülnünk kell ennek a lehetőségnek, 
enélkül nem lehet, nem szabad „nekivágni” a konfirmációnak. Sajnos, 
nem minden lelkész él vele!!!

Örömmel tapasztalom, hogy már az első négy hónap után kialakul 
egy bizonyos mértékben az együvé tartozás érzése. Azt jelenti ez, hogy 
a felkutatott tizenegy évesek jó része már köztünk marad, bekapcsolódik 
a vasárnapi gyermekbibliaköri órákba. Ezeken az alkalmakon valóban 
előkészítő munka folyik, teljesen az alapoknál kezdve: hogy pl. imádko
záskor összekulcsoljuk a kezünket. (Ezek a gyerekek még életükben nem 
láttak imádkozó felnőttet! Tradicionális, falusi gyülekezet!) Sokat éneke
lünk velük, szemmel látható a változás e téren is: megtanulnak, szeret
nek énekelni. S a kedvelt énekek nem az egyszerű, fülbemászó dallamok! 
Sőt minden esetben ritmikus, nehéz énekek: Im jászlad mellett. . .  A  Bá
rány elhordozza . ..  Dicsőség néked Istenünk ...  Jézus hű vezér .. . ! Re
ménységem szerint ők lesznek, akik az új énekeskönyv ritmikus énekeit 
megszerettetik majd a gyülekezettel! — Tábla, kréta, füzet és színes 
ceruza elengedhetetlen tartozékai a konfirmációi munkának. Sokat és 
szívesen rajzolnak a gyerekek, s a rajzok alapján jobban meg is jegyzik 
az anyagot. Még egy dolog: még az első órák egyikén mindegyik gyerek 
megkapja legépelve azt az igét, amit konfirmációja alkalmával lelkészé
től újra hall. Szeretném velük ezeket az igéket megismertetni, hogy sa
játjukká váljék a konfirmációi munka során.

A  második négy hónap anyaga már feltételezi a bibliaismeretet, 
hiszen a káté-tanítás közben mindig újra erre kell utalnunk. A cél itt a 
Biblia megismerése úgy, hogy már használni, forgatni is tudják a gyere
kek. Bibliával a kézben, versenyezve egy-egy igehely kikeresésében, 
együtt próbáljuk felfedezni az összefüggéseket káté és Ige, egyháztörté



nelem és Ige között. Aktivitásra, együtt dolgozásra és együtt gondolko
zásra szeretnénk nevelni gyermekeinket és arra, hogy a Biblia, mint 
naponkénti olvasmány a konfirmáció után is kezükben maradjon.

Megint őszintén kell beszélnünk! Üj kátéra van szükség! Az utolsó 
tizenöt éve íródott. Sok a kritika: taníthatatlan, nehéz, nem értik a gye
rekek. De túlhaladott pedagógiai szempontból is: a hit dolgaihoz „értő” 
pedagógusok is bírálják! És végül, de nem utolsósorban: nem tükrözi dia- 
kóniai teológiai alapállásunkat. Azt is el kell mondani, hogy a gyermek- 
anyag is megváltozott 15 év alatt: körülbelül felére csökkent azoknak a 
konfirmandusoknak a száma, akik hitoktatásban részesültek. Ez a hely
zet a mi gyülekezetünkben is!

Mindezt látva: elkerülhetetlen az új konfirmáció káté megírása. A  
Katechetikai Bizottság néhány hete tartotta ez ügyben első ülését. A  bi
zottság országos pályázatot hirdet a káté megírására. Mindenki pályáz
hat! Lehet egyénileg pályázni, vagy team-munkát végezni. A  k. bizott
ság maga is elkezdte munkáját. Püspök ú r tréfásan jegyezte meg: or
szágosan sok „értő kritikusa” van a régi káténak és bírálója. Itt az al
kalom, hogy ezek az értő kritikusok, most jó, korszerű, használható kátét 
írjanak és adjanak gyermekeink kezébe.

Még egy szó a konfirmációi munkánkról: egy állomás munkánk so
rán, de nem végállomás! Konfirmandusaink útja kell, hogy tovább foly
tatódjon az ifjúsági bibliaórákra, a gyülekezet közösségébe. Így van ér
telme, így teljesedik ki ez a munka. S erről a célról akkor sem mond
hatunk le, ha mindig újra tapasztaljuk, milyen nagy a lemorzsolódás a 
konfirmáció után!

A végére hagytam, mintegy summázásképpen: mi a cél, amit neve
lésünk során magunk elé tűzünk gyermekeinkkel kapcsolatban. Nem ke
vesebb, mint ez: célunk, hogy gyermekeinket elvezessük a Jézus Krisz
tusba vetett élő hitre. Mindjárt azt is hangsúlyoznom kell, hogy erre mi 
csak az utat mutathatjuk, de hitet maga Jézus tud adni egyedül Szent
lelke által.

Mégis, hogyan mutatom ezt a felé vezető utat? Sokat beszélek a 
gyerekeknek Isten rólunk gondoskodó édesatyai szeretetéről. A  védett
ség, a biztonság (Geborgenheit), a „fészek-meleg” talán az, amit az egé
szen kicsiny gyermek felfog, értékel. Az I. osztályos hittankönyv utolsó 
képével kezdem minden évben a kicsikkel való foglalkozást: fészek fió
kákkal, őket védelmező anyamadár. Ezt az éneket tanuljuk meg velük:

Biztos kézben van az éltem,
Az én Uram hű kezében,
Csillagnak sem jobb az égen,
Kismadárnak a fészkében!”

Amikor annyi gyerek pont ezt a védettséget nem élvezi, mert csonka 
családban, vagy szeretetlen, közömbös légkörben nő fel, sokat jelenthet 
számára Istenünk védelmező, meleg szeretete.

Sokat kell beszélni Jézusnak bűnösökhöz lehajló, bűnöket megbo
csátó szeretetéről. Mindezt úgy, hogy a bűnről is reális képet kell hogy 
kapjanak. A gyermek bűneiről is! Hogy Zákeus kapzsiságában, Péter 
gyáva tagadásában, a „ki a nagyobb” vita hatalmi harcában magukra 
ismerjenek, mint tükörben lássák: én is ilyen vagyok! És így felismerjék, 
örömmel fogadják Jézus feléjük forduló diakóniáját, bűnbocsátó sze- 
retetét. Sajnos, hosszú évek rossz tapasztalata, hogy gyermekeink nem 
fogékonyak az evangélium örömüzenetére. Talán van egy szigorú, bün



tető, a jókat jutalmazó Isten-képük, mely szüleiknél, nagyszüleiknél jól 
„bevált” nevelőeszköz volt, de őket riasztja, sőt gátolja abban, hogy 
örömmel fogadják a bűnbocsánatot.

Meg szeretném erősíteni bennük a tudatot: Jézus gyülekezetéhez 
tartozol. Beszélek a keresztségükről, meglátogatjuk a templomot, meg
mutatom a keresztelő medencét, felírjuk születési dátumuk mellé a 
keresztelés dátumát. Jézus már akkor ismerte, szerette őket. Ide tartoz
nak, a gyülekezet közösségébe.

De közösségivé szeretném nevelni őket a szó tágabb értelmében is. 
Már az elsősökkel sokáig időzünk ennél a fejezetnél: szeretem hazámat, 
úgy, hogy tartalommal töltjük meg a szót: haza. Az otthon, ahol laknak, 
az iskola, ahol tanulnak, szüleik munkahelye, a falu, az ország, amit egy- 
egy kirándulás során megismer, az anyanyelv, amit beszél, mindez 
együtt: a haza! Drága ajándék.

Munka-etikára szeretném tanítani őket. A  becsületes munka örömé
re, arra, hogy ne mindig a könnyebbik végét fogják meg. Arra, hogy 
lopásnak tartsák azt is, ha a tsz szénáját hordják haza. még akkor is, 
ha ezt szüleik parancsára teszik!

Békére szeretném nevelni őket tudatosan. Soha ennyi információ bir
tokában nem voltak még gyermekeink! A rádióból, televízióból kapják 
a híranyagot Iránról és Vietnámról, Izraelről és Egyiptomról. Egyértel
műen békepártiak. De sokszor félelmes az az agresszív magatartás, 
amellyel lépten-nyomon találkozunk náluk, mennyi gyűlölet, indulat fér 
meg bennük a békevággyal. Elítélik a dél-afrikai fajüldöző rendszert, de 
gyűlölik, lenézik az osztályukba járó cigánygyerekeket. A  mi feladatunk, 
hogy mindig újra közelükbe hozzuk, mit jelent a béke a nagy összefüg
géseket tekintve, mit jelent az, hogy mi békében élhetünk, s mit jelent 
békében élni a magunk kis körén belül.

A  nemzetközi gyermekév kapcsán most különösképpen is gyerme
keink felé fordul figyelmünk. Ez az év meg fogja mutatni, hogy világ
szerte milyen óriási különbség van gyermekek sorsát, helyzetét tekint
ve. Mi örülünk annak, hogy gyermekeinknek társadalmunkban „jó  küz- 
érzete van”, ahogy azt egy nemzetközi felmérés kimutatta. Mégis tudjuk, 
hogy nincs minden rendben gyermekeinkkel, s rengeteg a tennivaló ve
lük kapcsolatban. S mi a magunk területén kivesszük a részünket a 
teendőkből. Hitben akarjuk a ránkbízottakat nevelni, ugyanakkor a kö
zösségért való felelősségre. Ez a mi diakóniánk a gyermekek felé.

Végül még egy szót: a gyermekmunkát csak úgy lehet végezni, ha 
megtanulunk mindig újrakezdeni. Akkor is, ha kudarcok érnek bennün
ket munkánk során, akkor is, ha magunkat látjuk akadálynak. De ak
kor is tudni kell újat kezdeni, ha látszólag minden jól megy, mert ami 
tegnap jó volt, nem biztos, hogy ma is az és biztos, hogy holnap már nem 
lesz jó. Ahogy Isten népe az egyház úton van, úgy ebben a munkában 
is mindig úton kell lennünk, nyitottan az új lehetőségek iránt. Nyitottan 
a gyermek felé, a mi világunk felé és mindenekfelett Jézus felé, aki 
gyermekeinket a mi világunkban is szereti.

Keveházi Lászlóné



D ia k ó n ia  a  g y e rm e k e k  k özött

Adósok vagyunk a gyermekeknek

1979 a gyermekek éve. Ha a keresztyénség és az egyház megfeled
keznék a gyermekekről, akkor rájuk irányítja a figyelmet a nem-keresz
tyén világ s a mi marxista társadalmunk. Csak egy példát erre. Az Ü j- 
Tükör egyik februári számában Somogyi-Tóth Sándor „Defenzívában a 
szeretet” c. cikkében ezt írja: A  gyermekek éve a felnőtteké. Alighanem 
lelkiismeretfurdalás szülte. Sok minden nincs rendben a gyermekek kö
rül. Ezért a gyermekek évében a felnőtteknek kell megváltozniok. Adó
sok vagyunk a gyermekeknek. Tartozunk nekik. Bár sok mindent meg
kap a gyermek, sőt van, aki azt mondja, hogy mindene megvan ma a 
gyermeknek: kenyere, ruhája, magnója, b icik lije... Mégis csavarog, tom
bol, rombol...  Amivel adósok vagyunk neki, az a gyöngédség, a törő
dés, a szeretet, az érdeklődés, a megértés, az igényes követelés, a ma
gasra helyezett norma... Legyen ürügy, legyen alkalom a gyermekek 
éve arra, hogy törlesszünk adósságunkból; arra, hogy mi, felnőttek meg
változzunk; arra, hogy törődjünk a gyermekekkel, és szeressük őket. Ed
dig a cikkből szabadon való idézés.

Az evangélium is erre mozdít bennünket, Jézus szava és magatartása 
s egyházunknak, a Magyarországi Evangélikus Egyháznak hitvallásként 
megfogalmazott teológiája, amely szerint, aki nagyobb és aki erősebb, 
az szolgál a kisebbnek és a gyöngébbnek. Jézus követői között ez a sza
bály, és erre a magatartási mintát Jézus elébünk élte. Az pedig nem vi
tás, hogy a gyermek a kisebb, a gyengébb és a szolgálatunkra ráutalt.

Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy valóban szolgálatot kell végez
nünk a gyermekek között, azaz nem magunknak nyerni, biztosítani vagy 
megszerezni valamit, hanem azt adni és nyújtani, amire a gyermekeknek 
szükségük van ahhoz, hogy boldogok legyenek, hogy életük gazdag és tel
jes élet legyen. Negatív közelítésben ez azt jelenti, hogy a gyermekek kö
zötti szolgálatnak nem az egyház önfenntartását kell szolgálnia. Nem azt, 
hogy legyen az egyháznak jövője. Természetesen fontos ez is; szeret
nénk is az egyház és a gyülekezetek életének a folytonosságát. Mégis, ha 
ezért az önbiztosításért és jövő biztosításért keressük a gyermekeket, 
akkor ez csak olyan görcsös erőlködés lesz, mégpedig aggodalmaskodás
sal teli erőlködés, amire Jézus azt mondja, hogy aki az életét minden 
áron megtartani akarja, az elveszíti a z t... csak aki önfeledt odaadással 
tudja magát vesztegetni a másikért, az nyerhet...

Negatív közelítésben továbbá ez azt jelenti, hogy a gyermekek kö
zötti szolgálatnak nem a keresztyén tanítás és tradíció továbbadása a 
célja. Pedig ez is fontos. És szeretnénk is, hogy legyenek a jövőben is 
hordozói és továbbplántálói a keresztyén igazságnak, tanításnak, tradí
ciónak. Mégis, ha csak ezért keressük a gyermekeket, akkor azokhoz a 
farizeusokhoz és írástudókhoz leszünk hasonlók, akikről Jézus azt mond
ja: Bejárjátok a tengert és a szárazföldet, hogy egy pogányt zsidóvá 
misszionáljatok, s aztán elviselhetetlen terhet raktok rájuk és rászaba
dítjátok a poklot. Nálunk: a gyermekek számára teljesen ismeretlen vi
lág tanításával való tömés, sulykolás és a felháborodott megrökönyödés: 
Ezek a mai gyermekek semmit sem tudnak, még a Miatyánkot sem!

A gyermekek közti munkának valóban szolgálatnak kell lennie, a 
gyermekek közt végzett diakóniának. Olyan szolgálatnak, amely a gyér-



mekre figyel, amelynek célja, hogy a gyermek nyerjen, hogy neki le
gyen jó, hogy rajta segítsen, hogy őt vigye előre.

Azt a megbízatást kaptuk Jézustól, hogy tegyük tanítványaivá a 
gyermekeket úgy, ahogyan ő hívta tanítványaiul kortársait. Jézus egy 
közösségbe, egy életformába vagy életfolytatásba vonta be tanítványait. 
Ennek első foka az volt, hogy ő szolgált nekik, és ezzel felszabadult, fé

lelem  nélküli, bizakodó emberekké tette őket. A  második foka az volt, 
hogy felkészítette őket arra. hogy tudjanak szolgálni másoknak és élni 
másokért, hogy azok is felszabadult, félelem nélküli, bizakodó emberek
ké válhassanak, akik majd szintén másokért élnek ...

Ha a gyermekek közötti szolgálatunkban csak Jézusra néznénk és a 
megbízására, és csak a gyermekre, az ő reánk utaltságára és arra, amire 
neki van szüksége, akkor érvényes lenne és lesz ránk Jézus szava, hogy 
aki először az Isten országát keresi, annak a többi magától, mellékesen, 
ráadásként megadatik, azaz az egyház jövője és a tan s hit továbbtradá- 
lása. ,

A  gyermekek közötti szolgálatot csak jézusi módon lehet végezni. 
Ahogy Jézus mondta: Legyetek olyanok, mint a gyermekek! Ez ugyan
azt jelenti ebben az összefüggésben, mint amit Pál apostol így mond: 
zsidók között zsidóvá lesz, pogányok közt pogánnyá lesz; nekünk gyer
mekek között gyermekké kell lennünk. Ez pedig konkrétan azt jelenti: 
ne felejtsük el, sőt idézzük emlékezetünkbe, milyen volt gyermeknek 
lennünk! Heinrich Böll írja, hogy sokszor úgy látszik, hogy felnőttnek 
lenni azt jelenti: elfeledjük, milyen vigasztalanok voltunk olykor gyer
mekként. Erich Kástner pedig így ír: Némelyik felnőtt leveti gyermek
korát, mint egy avult kalapot, vagy elfelejti, mint egy elévült telefon
számot. És sokan úgy nézik az életet, mint egy rúd kolbászt, amit végig
eszik az ember, és amit már megevett, az többé nincs; vagy mint egy 
létrát, amin fölfelé megy az ember és azokat a fokokat, amiken már 
túljutott, elfűrészeli maga alatt. S aztán visszaút nincs többé. Pedig az 
lenne a jó, ha az ember a saját életében, úgy mint egy házban, vagy 
lépcsőházban — föl s le közlekedhetne. Mégis legtöbb felnőtt felérve a 
legfelső fokra — lépcső nélkül, létra nélkül — áll fenn és fontoskodik.

így azonban elveszíti a felnőtt a gyermekkel való kapcsolatát. Gyer
meknek lenni a gyermekek közt azt jelenti, amit Szabó Lőrinc élt át Ló
éival: leülni a szőnyegre és borzongva érezni, hogy milyen szörnyen na
gyok és félelmesek a dolgok, ha az ember kicsi és lent van; hogy csupa 
láb a világ s azok eltaposhatnak. Gyermeknek lenni a gyermekek között 
azt jelenti, hogy meg kell szabadulnunk beidegzettségeinktől, ex cathedra 
igazságainktól, és meg kell tanulnunk újra kérdezni, csodálkozni, újra 
gondolni mindent, lebontani a régit és újat építeni. Gyermeknek lenni a 
gyermekek között azt jelenti, hogy humorral kell néznünk magunkat és 
mindent, és kibuggyanásra kész nevetéssel kell velük foglalkoznunk. A  
gyermek még nincs manipulálva, hogy sunyin vagy cinkosan hallgasson; 
ő még kimondja, ha úgy látja: A  király meztelen! (Pomádé király új 
ruhája). S aki nem tud ilyen módon gyermek lenni a gyermekek kö
zött, az mindig sértett, sértődött és végül nevetséges lesz. Végül jézusi 
módon szolgálni a gyermekek között azt is jelenti, hogy a felnőtt-gyer
mek viszonyra is érvényes a „két irányú” közlekedés elve, vagyis a köl
csönös egymásra hatás. A  színes népek és a fehérek, a világ és az egy
ház, az alsó és felső társadalmi rétegek közt már magától értődő a köl
csönös egymásra hatás, és nem az egyirányú hatás, a mindig csak az 
egyik felől a másik felé irányuló formálás. Ennek a kétirányú közleke
dési elvnek a gyermek—felnőtt viszonyra való kiteriesztése folyamatban



van. A  „K i kit nevel?” kérdés feltevése is már ezt bizonyítja, és még 
inkább az, hogy már nem lehet elfogadni rá a régi választ: A  felnőtt ne
veli a gyermeket, hanem újat kell fogalmazni, valahogyan így: Kölcsö
nösen formáljuk egymást felnőttek és gyermekek az együttlétbeh, az 
együttélésben, az együtt tanulásban. Jézus egy még tekintélyelvű és a 
gyermeket semmire nem értékelő társadalomban hirdette: A  felnőttnek 
tanulnia kell a gyermektől és olyannak kell lennie, mint a gyermek.

Célkitűzésünk a gyermekek közötti szolgálatban

Három tréfásan hangzó, de komoly tartalmú szónak kapcsán próbá
lom elmondani, hogy milyen konkrét célokat tűzzünk magunk elé, ami
kor gyermekek iránti adósságunkat törleszteni szeretnénk. Ez a három 
tréfás szó: Kockaház, Sóderparti, Látás javítás.

Kockaház. Mindenki számára kell, hogy legyen egy hely, ahol az 
élet alapvető igazságait megismeri. Egy pedagógus, pszichológus és négy 
gyermek apja fogalmazta így: egy kockaházra, egy váltó és sorompó 
melletti bakterházra emlékezik úgy vissza, az első otthonára, és ennek a 
képe jelenik meg szeme előtt úgy, mint ahol a világgal ismerkedni kez
dett. Különböztetni tanult a jó és a rossz között. Megszívlelte, mire kell 
törekedni és mitől kell tartózkodni. Meglátta a közeli, kisebb részcélo
kat és a távoli nagy összefüggéseket. A  gyermekek közötti szolgálatunk
kal ilyen kockaházat, lelki otthont kell nekik teremtenünk, amelyre 
egész életükben visszaemlékeznek és felhasználhatják az ott nyert alap- 
irányítást. Ebben a kockaházban kell, hogy szó legyen az Isten és az 
ember kapcsolatáról, az életről és a halálról, a bűnről, a büntetésről és 
a bocsánatról. Kell, hogy szó legyen itt arról, hogy kinek-kinek meddig 
terjed a szabadsága és hol van a határ számára; hogy mik az ember 
jogai és kötelességei; hogy mi az életének értelme, célja, reménye.

Akinek nem volt vagy nincs ilyen kockaház az életében, azaz olyan 
hely, ahol megtanulja látni a világot és az életét és benne a maga he
lyét s magát Istennel és emberekkel kapcsolatban, az valójában nem is 
találja meg a helyét, és minduntalan összekuszálódnak körülötte a dol
gok és a kapcsolatok. Fény és méltóság az emberre Istenről hull. Az adja, 
hogy az ember Istené, őhozzá tartozik, hogy Isten törődik vele, gondol 
rá, szól hozzá, várja szavát, egy szóval: szereti. S az embernek ember
társával való kapcsolata is ebben a fényben rendeződik: a másik is 
ugyanilyen kapcsolatban áll Istennel, és ennek megfelelő bánásmód il
leti.

A  legkisebb gyermekkortól beszélnünk kell ezekről és a legkisebb 
gyermekkortól olyan igazat — persze a gyermek korának megfelelő 'egy
szerűséggel és érthető módon — kell mondanunk, ami érvényes — ha 
kibővítve, elmélyítve és indokolva — az egész életben, mert igazában a 
„kockaház”, az első benyomások határozzák meg az egész életre az alap
állást és szemléletet. Tudatosan vagy öntudatlanul mindig ezek alapján 
tájékozódik és dönt az ember.

Sóderparti. Mindenki számára szükséges egy olyan hely, ahol el
mondhatja, ami a szívét nyomja. A  több magyar kiadást is megért bű
bájos és mélységesen igaz svéd gyermekversek egyike szól arról, hogy 
egyik gyermek a barátjának elmeséli, hogy náluk a vacsora: sóderparti. 
Sóderparti? Hogy-hogy? Sódert esztek? Nem — feleli az első —, rendes 
ételt eszünk, mint mások, de mindenki „nyomja a sódert” , azaz elmond
ja, ami a szívét nyomja. S ilyenkor még a gyereknek sem mondják,



hogy „hallgass!” Hülyén hangzik, hogy sóderparti — tűnődik a másik —, 
de az, hogy elmondhatod, ami a szívedet nyomja, az igen! Nálunk, saj
nos, csak közönséges vacsorák vannak.

Mindnyájunknak nyomja a szívét valami olykor-olykor, talán gyak
ran. A  gyermekét még gyakrabban, hiszen védtelenebb és még gyakor
latlan abban, hogyan kell fogadni, elviselni és ellensúlyozni a nehéz
ségeket. A  gyermeknek nemcsak minden vicc új még, hanem minden 
akadály, baj, kudarc, ridegség és keménység is, amivel találkozik. A 
gyermeknek még nincsenek kiépülve a védekező mechanizmusai, s ezért 
mélyebb hatást tesznek rájuk és.jobban megrendítik őket a szívet nyo
mó dolgok.

A gyermekek közötti szolgálatunknak a sóderpartit kell biztosítani 
számukra, azaz lehetőséget arra, hogy elmondhassák azt, ami a szívüket 
nyomja. S olyan szabadon és őszintén mondhassák el, hogy valóban 
megkönnyebbüljenek, hogy a nagy kő leessék a szívükről, akár hibásak 
a dologban, akár csak pechesek voltak. S erre az utóbbira külön hang
súlyt szeretnék tenni; u. i. sok felnőtt könnyebben elviseli, ha a hozzá 
tartozó gyermek „rossz”, mintha „élhetetlen” , akivel bárki elbánhat. En
nek a szívet megkönnyebbítő szolgálatunknak az alapja az a meggyőző
désünk, hogy Isten szeret bennünket, bár jól látja, milyenek vagyunk és 
tud rólunk mindent; s hogy Isten azt akarja, hogy mondjunk el neki 
mindent szavakba foglalva, noha ő jobban tud mindent rólunk, mint 
mi magunk. Így szabadulhat meg ugyanis az ember lelke terhétől, hogy 
tud Isten szeretetéről, és feltárja előtte minden dolgát.

Az egészséges lelkű boldog gyermekség és a kiegyensúlyozott lel
kű, harmonikus felnőtt élet titka: az imádság, a „sóder-parti” Istennel 
és az embernek emberrel való testvéri beszélgetése, őszinte szívfeltárás 
egymásközt, az Isten jelenlétének tudatában. Az el nem mondott, szívet 
nyomó dolgokat egy-egy idegösszeomlás alkalmával löki ki magából az 
emberi lélek és tudat. Azt tulajdonképpen fel sem lehet mérni és érté
kelni eléggé, hogy milyen erőforrást tárunk fel a gyermek egész élete 
számára, ha megtanítjuk imádkozni. Ha megtanítjuk arra, hogy Isten
nek mindent el lehet mondani, és ha egyidejűleg megtapasztaljuk vele, 
hogy van és lehet olyan emberi közösség, amelyben mindent el lehet 
mondani, ami a szívet nyomja.

Látásjavítás. Baj van a gyermekek látásával, rossz a szemük. Nem 
úgy azonban, hogy szemüvegre lenne szükségük, sőt szemüveggel ezen a 
látási hibán nem is lehet segíteni. A  látási hiba ugyanis abban áll, hogy 
a gyermekek sötéten látnak: a csúnyát, az ijesztőt, a félelmest és a szo
morút látják meg elsősorban mindenben. Egy magyar pedagógus-pszi
chológus apuka kísérletet végzett a közelmúltban saját gyermekeivel, 
szomszéd- s rokongyermekekkel és tanítványaival s könyvben számolt 
be kísérletéről. A  kísérletnek ez volt a neve: „Látod-e, amit én látok?” 
S abból állt, hogy fehér lapra festéket, tust, tintát csorgatott és engedte 
szétfolyni egészen találomra mindenféle alakzattá. Néha furcsábbnál 
furcsább ákom-bákom vagy növényi s állati figurák kerekedtek a gyer
mekek szeme láttára. Bele is avatkozott az alkotó az anyag természetes 
alakulásába: szétfújta a csordogáló festéket, és továbbhúzott egy-egy szá
lat a vonalgubancból. Tulajdonképpen egészen határozottan semmit sem 
ábrázoltak ezek az ákom-bákomok. S azután odatette egy-egy gyermek 
elé és megkérdezte: Látod-e, amit én látok? Te mit látsz a papíron? — 
S ekkor mutatkozott meg a látási hiba. A gyermekek többsége u. i. ha
marabb lát a színes vonal- és foltegyüttesben rémületes kutyát, kísérte-



tét, kifent körmű madarat, dühös bikát vagy ördögöt, mint nyíló virá
got, táncoló tündért vagy játékos mókust.

Hogyan lehet segíteni ezen a látási hibán? Csak úgy, ha a félelmet 
sikerül kiűzni a gyermeki lélekből és bizalommal tölteni ki egészen. Ez 
részben úgy történhet, hogy olyan megnyugtató légkört teremtünk a 
gyermek körül, amelyben biztonságban érzi magát, másrészt pedig az 
Isten iránti hitet és bizalmat igyekszünk benne felébreszteni. Mikor erre 
a hitre és bizalomra neveljük a gyermeket, akkor azt mondjuk meg 
neki, hogy Isten szereti az embert; s azt akarja, hogy az embernek jó 
legyen és hogy boldog legyen. Ezt Jézustól tudjuk. Ö mutatta meg és ő 
mondta el nekünk. Persze van baj, szenvedés és nehézség az életünkben, 
de nem ez van benne túlnyomórészt. Minden rossz átmeneti jellegű, és 
el fog múlni. Isten pedig azt akarja, hogy ne bénítson meg bennünket a 
félelem a nehézségek láttán, hanem küzdjünk azok ellen, s tegyük ezt 
abban a bizalomban, hogy le is győzhetjük. Isten azt ígéri, hogy a végén 
minden jóra fordul.

Minden tervünk, minden előttünk álló feladat, az egész jövő, ami 
ránk és gyermekeinkre vár, olyan, mint a tarka festékfoltokkal teli és 
még semmit határozottan nem ábrázoló lap. Lehet benne félelmest látni, 
és lehet benne biztatót látni. A  szemünktől függ, hogy mit látunk! A szí
vünktől függ, hogy mit látunk! Javítsuk a gyülekezetbe jövő gyermekek 
látását, és biztassuk őket arra, hogy ha olyan feladat áll előttük, ami
nél egyenlő az esélye a sikernek és a kudarcnak, akkor is inkább bízza
nak! S ha barátságra és szeretetre vágynak, de mégis attól is tartaniok 
kell, hogy visszautasításban részesülnek, akkor is inkább bízzanak! 
Higgyék mindig elérhetőnek a vágyottat, a szebbet és a jobbat a két le
hetőség közül!

Nem könnyelműség-e az ilyen látásjavítás és az ilyen bizakodó ma
gatartásra való bátorítás? Nem lesz-e annál nagyobb a csalódás? Nem 
valódi tapasztalatból származhat-e a közmondás: Jobb félni, mint meg
ijedni?

Nem! Sőt mindnyájunknak van éppen ellenkező tapasztalata, nekem 
pedig egyenesen gyermekbibliaórásaim mondták el, hogy ha izgulnak, 
félnek, rémeket látnak, és a legrossszabb lehetőségre gondolnak, éppen 
olyankor, amikor valamit nagyon jól szeretnének csinálni, és fontos is 
volna, hogy jól sikerüljön, akkor a félelemtől valóban mindent el is 
rontanak, akkor már biztos is, hogy semmi sem fog sikerülni. Igen, a 
sötéten látás, a szorongás rossz tanácsot ad és valóban sötétre is fordítja 
a dolgokat. Meg lehet szabadulni és a gyermekeket is meg lehet szaba
dítani a látáshibától. Jézus megalapozott bizakodásra tanít. Ő sohasem 
mondott semmi rémületet keltőt, sohasem mondta, hogy „féljetek!”, sőt 
inkább semmit sem mondott talán többször, mint azt: „Ne féljetek!” És 
nem volt könnyelmű és nem is csapta be az embert, amikor ezt mondta. 
Azért mondta és mondhatta ezt, mert tudta, hogy a legfontosabb dolog 
rendben van, az ember élete és sorsa alapjában véve rendben van, hi
szen az Isten szereti az embert. Isten szeretete az alapja és a garanciája 
a bizakodásunknak. Erről a szeretetről kell beszélnünk a gyermeknek, 
hogy a félelem görcsös gócai feloldódjanak a szívében, és derűsen ke
resse mindig azt, és figyeljen mindig arra, hogy mi minden szép és jó 
van körülötte, és történik vele.



Két nagyszerű és pótolhatatlan eszköze van annak, hogy gyerme
keink számára kockaház legyen a gyülekezet, ahonnan alapvetően tájé
kozódik az életében, hogy sóderparti legyen a gyülekezeti közösség, ahol 
megszabadul attól, ami a szívét nyomja, és hogy látása megjavuljon, s 
képes legyen bizakodva nézni előre; s ez a két eszköz: a személyes kap
csolat és a Biblia.

Egy rokonszenves német teológus nem régen 400 oldalas könyvet 
jelentetett meg ezen a címen: ,,Miért hiszek? Az én személyes ügyem 
Istennel” . S azzal kezdi könyvét, hogy sok mindenről meg tudja monda
ni, hogyan kezdődött az életében, de azt, hogy hogyan kezdett el hinni, 
azt nem nagyon. Jól emlékszik arra, hogyan és mikor tanult meg írni és 
olvasni, s hógy ez milyen élmény volt számára; arra is emlékszik, mi
kor látott először halottat, és mennyire megdöbbentette a halál; emlék
szik az első szerelem ébredésére, s hogy rózsaszínbe borult ettől számára 
a világ; s emlékszik arra, hogy mikor rendelkezett először saját pénzzel, 
és hogy az milyen öntudatot adott. De azt nem tudja megmondani, 
hogy mikor számolt először komolyan életében azzal a valósággal, akit 
Istennek nevezünk.

Nyomokat azonban lehet kutatni, és ezek a nyomok a hivő embe
rekkel való személyes kapcsolathoz és a Bibliához vezetnek. A  szemé
lyek: anyja, konfirmáló lelkésze és bibliaórás fiatal kortársa.

Anyján azt érezte, hogy valami meghitt kapcsolatban van Istennel. 
Ettől valami biztonságot, szilárd s erős tartást érzett rajta. Ez bátorította 
őt, hogy kisfiúként félelem nélkül anyjára hagyatkozzék, mert anyja mö
gött egy az anyjáénál nagyobb erőt sejtett. Így az ő számára az anyjára 
hagyatkozás és az Istenben való bizakodás valamiképpen egybeesett, és 
ő nem is igen különböztetett a kettő között. Később még egy döntő ta
pasztalatot tett anyjával kapcsolatban. Azt, hogy nem mindent értett 
meg anyja az Isten dolgaiból, pl. azt, hogy honnan van a rossz világban, 
ha Isten mindennél nagyobb, s nem akarja a rosszat. Ez a soha feleletet 
nem nyert kérdés azonban - semmit nem vont le anyja Isten iránti bizal
mából. Anyja hite el tudta hordozni a kérdést.

Konfirmáló papja. Nem jelentett nagy élményt számára a konfirmá
ció. Nem is emlékszik arra, mit tanult az oktatás folyamán. Nem a fo
gadalmához való hűség tartotta meg az egyházban. Az egész konfirmá
cióból csak egy alak él még benne máig: a lelkészé. Ez olyan nagyon 
emberi és nagyon emberséges volt, hogy ő akkor gyermekként azt 
érezte, hogy ilyen lehetett a Názáreti Jézus, s ez a lelkész a Mesternek 
igazi tanítványa. Jó volt ennek a jézus-szerű embernek a közelében 
lenni.

Bibliaórás társa. Kis és nagyobb diák korában is más gyermekekkel 
és fiatalokkal együtt olvasták és tanulmányozták a Bibliát. A kisebbek 
és a nagyobbak együtt voltak egy csoportban, ő  még kisebb volt, ami
kor egy kirándulás alkalmával odacsatlakozott egy nagydiákhoz, aki el
maradt a csoporttól. Az azonban kedvesen és szeretettel arra kérte őt, 
hogy kicsit hagyja magára, mert Bibliát akar olvasni, gondolkodni felőle 
és imádkozni, s ehhez most egyedül szeretne lenni. A  kisdiák szemében 
ekkor a Bibliának, az Isten előtti csendességnek az értéke nagyra nőtt, 
hiszen a nagydiák tapasztalati tekintély volt, s most ezt az általa elis
mert nagyságot látta alázatosan és komolyan meghajolni a Biblia és 
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Eszközeink a gyermekek közötti szolgálatban



A személyes kapcsolat a hitre jutás és a hitben való nevelés terü
letén végtelenül jelentős, mert elsősorban nem elvek, tételek és parancsok 
szerint alakul a gyermek személyisége, hanem a modellek által, akiket 
szeme előtt lót.

A  Biblia a másik eszköz a gyermek hitre vezetésében. A  Biblia cso
dálatos könyv, amivel az emberiség évezredek alatt sem tud betelni, és 
mindig rangelső marad a számlálhatatlanra szaporodó könyvek között. 
Az előbb idézett könyv szerzője a Bibliával való foglalkozásának négy 
fázisát különbözteti meg életében.

Az elsőt így nevezi: A szó képpé lett. A  szerző elmondja, hogy 7—8 
éves korában a bibliaórát vezető nő olyan szemléletesen, benyomást 
keltőén, plasztikusan, magával ragadóan és színesen mondta el a bibliai 
történeteket, hogy az elmesélt jelenetekkel szinte képpelfoghatóan meg
telt az ő egész környezete és szüntelenül odaképzelte azokat maga köré. 
Jézus ott prédikált és gyógyította a betegeket a házuk mögött elterülő 
udvaron; a bénát az ő lépcsőházukba engedték le, és a hordágy ott fe
küdt ferdén a lépcsőn; Jézus jeruzsálemi bevonulását maga előtt látta 
saját utcájukban mintegy az ablakuk alatt a templom irányában tartva. 
A  Paradicsom kert a szomszéd kertje volt, a ribizkesövényen túli sötét 
és buja rejtek, ahol a kígyó sziszegését és az első emberpár bűnbe esését 
is elképzelhetőnek vélte. Minden, amit a bibliaórákon hallott, képpé állt 
össze számára azonnal. A  Biblia történetei, alakjai és eseményei felejt
hetetlen módon vésődtek így emlékezetébe, és átjárták hétköznapi kör
nyezetét.

A  második fázist így nevezi: A tételes igazságok gyűjteménye Kama
szodó nagyobb fiúként már nem a történetek iránt érdeklődött a Bib
liában. Életszabályokat és igazságokat keresett benne, amikhez igazodhat 
életében. Ekkor a parancsok, a tilalmak, az életbölcsességek játszottak 
fontos szerepet számára a Bibliában. Mit kell tenni? Mit kell kerülni? 
Miben lehet reménykedni? Mit kell elviselni tudni? Ezekre a kérdésekre 
keresve a választ a Biblia páratlan segítséget nyújtott. Évezredeknek 
emberi és hitbeli tapasztalata raktározódott fel benne. Az őszinte isten
keresés és a jónak a keresése csendül ki belőle. S őszintén szólal meg 
benne a csalódás is a kudarc nyomán, hogy minden „hiába” , és hogy 
„nem érdemes” Istent és a jót keresni. S aztán éppen ilyen őszintén val
lanak a Biblia írói arról, hogy „mégis” csak az az igazi élet, amely az 
Istenre hagyatkozik, és a jóra törekszik. Nem véletlen, hogy modern 
korúik, mely a Bibliát mint tételes igazságok és életszabályok gyűjte
ményét félretolta, ez idáig meglehetősen hiába keresett valami helyébe 
állíthatót. „Üj tízparancsolat” kellene, írja Somogyi Tóth Sándor, mert 
ha nincsenek tételesen megfogalmazott életszabályaink, akkor eltéve
dünk.

A harmadik fázist így nevezi szerzőnk: Minden megingott. A  tudo
mányos módszerekkel való vizsgálata a Bibliának olyasmiket tárt fel, 
ami a növekvő diák szemében megrendítették a Biblia tekintélyét. Meg
tudta, hogy hogyan keletkezett — nem az égből szállt alá, nem Isten 
vagy angyal diktálta transzba esett íróknak, hanem valóságos emberi 
szerzői voltak, akiknek személyéről, koráról, problémáikról nemcsak so
kat tudunk, hanem azok észrevehető nyomait is megtaláljuk írásaik
ban. Megrendült a régi bizalom, és feltámadt a kétely: Valóban Istent 
ismerjük-e meg a Bibliából? Az ő igazságát és akaratát találjuk-e benne? 
Irányt mutathat-e, és erő forrása lehet-e? Emberi esetlegességei és tu
dományos tévedései ellenére? Ezekkel a kérdésekkel gyermekeink igen 
korán találkoznak, sokkal korábban, mint az előző nemzedékek.



A negyedik fázist így nevezi a szerző: A kritikát kiállt és a kételyt 
legyőző bizonyosság Azt vallja, hogy minél többet ismert meg a Biblia 
tudományos, kritikai, teológiai és történeti vizsgálataiból a szerzőkről, 
a korokról, az írói célkitűzésekről, a harcokról és az ellentétekről, ame
lyek nyomot hagytak a Könyvön, annál inkább meggyőződött arról, hogy 
a Biblia emberi formája hozzátartozik az Isten önmaga kinyilatkoztatá
sának módjához: Isten mindig emberi formában jelenik meg ebben a 
világban és közöttünk. A  Bibliában éppenúgy emberi lepel alatt rejtőzik 
az isteni üzenet, mint ahogyan Jézus Krisztusban emberi, történelmi, 
törékeny emberi személyben jelent meg az Isten. Jézus Krisztus ember
sége és a Biblia emberi könyv volta párhuzamban állnak egymással. 
Azért van ez így, mert Istenhez és az ő dolgaihoz csak hittel közelít
hetünk, A  mindenben hozzánk hasonlóvá lett Jézusban kell felismer
nünk és hinnünk Istent, és a más könyvekhez annyira hasonló könyv
ben, a Bibliában kell felismernünk és hinnünk az Isten üzenetét.

Saját élményeim és tapasztalataim az Istenhez és a hitre vezető 
úton a személyes kapcsolatok és a Biblia szerepét illetően nagyon ha
sonlóak ahhoz, amit Heintz Zahrnt Miért hiszek c. idézett könyvében 
elmond. Éppen ezért mondtam el mindezt az ő vonzó és szépen felépített 
gondolatmenetével, mert én csak gyarlóbban tudtam volna kifejezni s 
közelíteni ugyanezt.

Társaink a gyermekek közötti szolgálatban

Amikor az egyházban, a gyülekezetben a diakóniát gyakoroljuk a 
gyermekek között, akkor tudatában kell lennünk annak, hogy nem egye
dül neveljük és formáljuk a gyermekeket, hanem sokadmagunkkal. S 
tudatában kell lennünk annak is, hogy nem elkülönülő specifikus lénye
ket akarunk kialakítani, hanem a mi társadalmunkban és a mi korunk
ban jó közérzettel és boldogan élni tudó és másoknak használni és má
sokat boldogítani tudó és akaró embereket akarunk formálni.

Ezért együtt kell gondolkodnunk és lépnünk mindazokkal, akik az 
emberformálás szakemberei hazánkban és így bekapcsolódni a társadalmi 
méretű közös munkába. Ez azt jelenti, hogy igénybe kell vennünk, fi
gyelemmel kell kísérnünk és fe l kell használnunk a pedagógusoknak, 
pszichológusoknak, orvosoknak és íróknak a sajtóban közzétett segít
ségét. Ha ilyenformán meglátjuk a konkrét szükséget, akkor tudunk 
konkrétan segíteni nevelésünkkel, és nem történhet meg, hogy akarat
lanul s mit sem sejtve rontsunk, ártsunk. Hadd mondjak rá egy-két éppen 
e hónapokban aktuális példát!

Tekintélytisztelet vagy saját vélemény? Melyikre nevelünk? A Kri
tika 4/79 számában Halda Aliz „A  jólneveltség veszélyei” címen írt cik
ket. Elmondja benne, hogy tanítványai restségből és kényelemszeretetből 
vagy tévesen értelmezett engedelmességből és tekintélytiszteletből hagy
ják magukat rábeszélni vagy lebeszélni bármire vagy bármiről. Nincs 
saját álláspontjuk vagy ha van, sem tartanak ki, és nem érvelnek mel
lette. Ezt a cikkíró károsnak és veszélyesnek tartja. Az ilyen emberek 
manipulálhatók lesznek.

A mi társadalmunk nevelési célkitűzése a gondolkodni tudó, akár 
tévedni is merészelő, de mindenképpen saját meggyőződésre eljutó és 
azt valló ember. Nagy kár lenne, ha egy ilyen nagyszerű nevelési cél
kitűzésnek szembedolgoznánk a gyülekezetben azzal, hogy vak engedel
mességre és kritikátlan tekintélytiszteletre nevelnénk. Sem az egyház



nak, sem a gyermekeknek nem használnánk vele, Jézus szavának pedig 
kifejezetten ellenére tennénk, hiszen ő minden egyes tanítványát mér
legelésre, megfontolásra és döntésre késztette a toronyépítésről és a 
hadbavonulásról szóló példázataival. Vegye számba az ember az elvárást 
és a saját erejét és képességét, és ezeknek alapján vállalkozzék valamire, 
s abban meg is tudjon állni.

Determináltság vagy nyitott lehetőségek? Mit éreztetünk a gyer
mekkel? Buda Béla pszichiáter, „A  szexualitás modern felfogása” és 
„A z empátia” c. művében utal arra, hogy sok felnőtt a gyermekkel 
azt érezteti: alkata, neme és öröklött tulajdonságai révén determinálva 
van; ezek meghatározzák, hogy milyen, és nem is lehet másféle. így 
génjeiben élete forgatókönyve is meg van írva. Akivel ezt éreztetik, 
az feladja a küzdelmet azért, hogy változzék. Pedig a determinizmus 
gondolata tévedés. Nem a biológiai, az alkati, az ösztöntényezők tesznek 
bennünket elsősorban azzá, amik vagyunk, hanem a belénknevelés, a 
szocializáció és a miliő. Ezért a gyermekeknek nem a kötöttségeikre, 
hanem lehetőségeikre kell rámutatni s arra, hogy érdemes küzdeniük, 
mert lehet változni és céljukat elérni.

Nagy kár lenne, ha az ilyen bátorító, profán evangéliumhirdetéssel 
szembedólgoznánk a gyülekezetben s valamiféle isteni determináltságot 
hirdetnénk, azt, hogy mindig Isten akarata az, ahogy éppen van, s nem 
is szabad 3 nem is lehet változtatni. A  talentumokat nem a gyermeki 
vagy emberi élet korlátainak, hanem lehetőségeinek kell tekintenünk, 
amiknek alapján lehet lépni mindig tovább.

Önfeladás vagy magunk vállalása? Beszűkülés vagy magunk tágí
tása? Melyik irányba mozdítjuk a gyermeket?

A Kortárs 4/79. számában Dr. Levendel Béla tüdőspecialistával ri
portot készítenek „Életvezetés” címen. A  téma, a kérdés ez: Hogyan 
lehet olyan embereket formálni, akik az élet konfliktus helyzeteiben 
nem omlanak össze, hanem kiállják azokat? Az orvos válasza ez: Az 
ember akkor tud helytállni és megállni, ha bátran vállalja önmagát; 
ha nem hátrál meg már, előre, és nem mond le, még mielőtt kísérletet 
tett volna valamire; ha nem fél annyira a kudarctól, hogy nem is próbál 
nyerni. De ilen bátran vállalni önmagát csak az tudja, aki vállalt 
valaki: szülő, házastárs, barát. Egymás számára tehát olyan embertár
sakká kell lennünk társadalmunk közösségében, akik a másikat vállalva 
bátorságot öntünk bele, hogy vállalja önmagát és az életet.

Nagy kár lenne, ha a gyermekek közötti szolgálatunkban ahelyett, 
hogy azt a nélkülözhetetlen jóhírt mondanánk el, hogy Isten vállal, 
akar és elfogad bennünket, valami törvényeskedést, moralizálást, osto
rozást végeznénk, ami meghátrálásra és rezignációra késztetné és elbá
tortalanítaná az általunk elért gyermekeket.

Közösségi tudat vagy gyökértelenség, sehová sem tartozás érzése? 
Hogyan viszonylik egymáshoz az ember s a gyermek egyházhoz tarto
zása és a társadalom közösségébe tartozása?

Hankiss Elemér a Valóság 6/79. számában „'Felemás világ?” c. cik
kében arról ír, hogy a nagyközösségnek, az egész társadalomnak igazi 
közösségi tudattal áthatott tagjai csak azok lesznek, akik egy kisebb 
közösségnek — többek között például az egyháznak, íelekezetnek, helyi 
gyülekezetnek — tagjai. A  közösségi' élet játékszabályait csak egy olyan 
méretű közösségen képes az ember megtanulni, amit megért, átlát, ki
tapint, vagyis tapasztalati valóság a számára. A  családon kívül ilyen 
megtapasztalható és átélhető közösség lehet a gyülekezet.



Kár lenne, ha nem tudatosítanánk gyermekeinkben, hogy a gyüle
kezethez és az egyházhoz tartozás nem áll ellentétben a társadalom más 
közösségeihez való tartozással. Mert a közösségi tudat különféle formái 
nem ellentétesek és nem egymást kioltók, hanem éppen interferálódnak 
és egymást erősítik. Azaz szolgálatunk a gyermekek között nem szembe
nevel a társadalom közösségével, hanem a közösségben való együttélés 
iskolája A gyülekezet nem kivon, hanem éppen belenevel mindenfajta 
tágabb emberi közösségbe. Jézus azért hívta magához tanítványait, hogy 
azután a világba küldje őket.

Társaink vannak a gyermekek közötti szolgálatunkban: pedagógusok, 
írók, orvosok, pszichológusok, szociológusok. A  mai magyar szépirodalom 
és az emberrel foglalkozó különféle szakirodalom felbecsülhetetlen segít
séget nyújthat nekünk arra, hogy absztrakt módon, elvontan, mindig 
és örökre igaz dolgokat tanítsunk gyermekeinknek, amik ugyanakkor 
mégis-sohasem egészen konkrétan és aktuálisan igazak. Segítség ez az 
irodalom nekünk ahhoz, hogy becélzottan olyat mondjunk, ami itt és 
most jó és igaz. Mert az igazság mindig konkrét.

Diakóniát a gyermekek között úgy végezhetünk, ha arra a Jézusra 
nézünk, aki küld bennünket ebbe a szolgálatba, és mintát adott a végzé
séhez; ha a gyermekek között gyermekké leszünk megélve velük, hogy 
mire van szükségük; ha a Bibliát tartjuk a kezünkben és ha rajta tartjuk 
szemünket ill. kezünket társadalmunk életének pulzusán. Talán nincs 
nehezebb szolgálatunk, mint a gyermekek közötti, de biztosan nincs 
örömtelibb ennél.

Takácsné Kovácsházi Zelma



Fórum

Úrvacsora konfirmáció nélkül?
Egyházunk rendje és szokása szerint a gyülekezet megkonfirmált tag

jai vehetnek úrvacsorát. S a gyermekek kimaradnak a Jézus Krisztussal 
való közösségből? — vetődik fel a kérdés. A szülőkkel együtt miért nem 
vehetnek részt a 6—7 éves gyermekek is az úrvacsorában? Mi értelme 
van akokr a konfirmációnak, ha a gyermekek is részesülnek az úrvacso
rában? A  nem evangélikus hivők, akik családtagjaikkal együtt vesznek 
templomainkban úrvacsorát evangélikus híveinkkel, miért nincsenek ar
ra kötelezve, hogy konfirmáljanak?

Kiket kereszteljünk meg?
Gvermekkeresztség, felnőtt keresztség? Van értelme megkeresztelni azo

kat a gyermeket is, akiket a szülők tudtán kívül a nagyszülők „loptak el” , 
hogy megkereszteltessék? Felnőtt korban milyen tanítás után keresztel
jünk? Egy a keresztség? Akkor miért 'keresztelik meg evangélikus lelké
szek itt-ott azokat a gyermekeket, akiket — talán a szülők akaratán kí
vül — már pl. római katolikus templomban megkereszteltek?

Olvasóink véleményének, javaslatainak — tekintettel a készülő új Kon
firmáció Kátéra — fórumot biztosítunk a Lelkipásztorban.

S z e r k e s z tő



A z igehirdető műhelye

ÖTVENED VASÁRNAP
1 Móz 13, 7—18

A textushoz

Klasszikus konfliktushelyzet áll előttünk a mai vasárnap. Nem sza
bad beleesnünk apró magyarázkodások hibájába, semmilyen téren sem! 
Más a centruma ennek a textusnak, mint amit apró esetek idézgetésével 
kiemelhetnénk. Különösen ötvened vasárnapján, böjt kapujában kell 
vigyáznunk arra, hogy feladatunk nem egy jól sikerült emberi választás 
vagy döntés méltatása, hanem az emberi életet és így a történelmet ala
kító Isten mindenre kiterjedő, gondoskodó szeretetének meghirdetése. 
Ami emberi alkotóelem Ábrahám döntésénél, az sem fogható fel anélkül, 
hogy ne éreznénk ott mögötte a rejtetten munkálkodó és érettünk min
dent odaadó isteni szeretetek

Ábrahám személyében mint a történelem szereplőjében és mint 
kiválasztott ember életében van valami alapvető bizonyosság. Ez pedig 
egy határozott törekvést indítványoz, amelynek gyakorlati megnyilvá
nulása az engedelmesség. Ez az alapmeghatározottság indítja el benne 
a tipikusan emberi indulat alapján kirobbanó feszültségnél a szinte hi
hetetlen módon higgadt és bölcs viszonyulást. Amit ő itt világosan lát, 
az nem más, mint Isten akarata: emberi élet számára lehetőség csak 
békességben található és tartható fenn. És nem az a döntő, mi az ára 
a békességnek.

A böjti útra készülő gyülekezet elé nem hozhatunk más hírt, mint 
Jézus engedelmességének páratlan voltát, aki a teljes emberi életet aján
dékozza meg azzal az eredménnyel, amit Ábrahám magatartása egy szű
kebb helyen és konkrét helyzetben már megjelölt. A  kettő természetesen 
nem úgy áll egymás mellett, mint kicsi és nagyobb. Jézus engedelmessége 
nem mérhető semmiféle emberi sikerhez, érdemhez vagy teljesítmény
hez. A  mi életünk számára Ábrahám magatartása példa napjaink konk
rét, hasonló konfliktusainak megoldására s az engedelmesség és őszin
te viszonyulás megtalálására. Erre természetesen nemcsak a „kiválasz
tottaknak” van lehetősége, hiszen Jézus minden emberre kiterjeszti Isten 
szeretetét. Őelőtte a, megromlott emberi életnek is van lehetősége az új 
kezdetre.

Az igehirdetéshez

Vasárnapunk témája nem valami merev dogma magyarázgatása és 
igazságának boncolgatása. Amiről szólnunk kell, az a mindennapi élet 
kérdéseit alapjaiban meghatározó, érettünk megtörtént s ma velünk tör
ténő események sorozata. Ne beszéljünk ezekről most úgy, mint egykori 
események csodálatos képvilágáról, régi emberek jellemezgetéséről szok
tunk, hanem nagyon világosan szólaljon meg a mai élet, ha úgy tetszik, 
lelkészi életünk teljes személyes vallomásának, bizonyságtételének meg
erősítésében.



Aktuális téma ez manapság, amikor az emberi életért és annak fenn
maradásáért egyre világosabban két csoport hihetetlen küzdelme áll egy
mással szemben. Nem lehet kétséges, melyikben van minden egyes ke
resztyén ember helye. Az emberi élet elpusztításán, megfertőzésén, tönk
retételén dolgoznak hatalmas erők. S az ember képes azzal dicsekedni, 
hogy lehetősége van az egész világ elpusztítására. Ugyanakkor teljes 
energiával és odaadással küzd az emberi élet fenntartásáért és szépsé
géért megszámlálhatatlanul sok ember. Kormányok döntései hangzanak 
el pusztításról és kormányok áldozatai védelemről. A  lakott föld nem 
egy pontján nem elég az, amit a föld képes nyújtani és hol rejtett, hol 
nyílt formában emberek küzdenek vagy egymás életére törnek azért, 
mert kevésnek tartják, amit elérnek vagy amit a másiktól haszonként 
zsebretehetnek. A  keresztyén ember állásfoglalása ebben a világkörnye
zetben hangzik el akkor is, ha esetenként talán csak 1 5 -20 fős isten- 
tiszteleti közösség szólaltatja meg. A  megszokott kényelemmel nem lehet 
ennek a textusnak alapján prédikálni, de igehirdetést hallgatni sem a 
nyugodt és szép szavakra felkészült hallgató fülével. Nem egyszerűen 
a távolban vitatkozik és küzd két emberi indulat, hanem itt közöttünk. 
Hány és hány olyan család tartozik gyülekezetünkbe vagy vesz részt 
épp ezen az istentiszteleten, amelyben évtizedek óta nem hangzott el 
a mondat: „ne legyen viszály köztem és közted. . . ” Hány ember ül a 
templompadokban, aki évtizedes keresztyénség után is úgy gondolkodik: 
ha igazam van vagy jogom van hozzá, senki kedvéért sem engedek belő
le! Nem mondok le egyetlen garasról sem és nem segítem hozzá a má
sikát, hogy jobb vagy sikeresebb legyen az élete. Képesek vagyunk szé
gyenletes családi pereskedésre, a végsőkig tartó, görcsös merevségre a 
másikkal szemben, akár a pénzünkről, akár az igazunkról van szó. A  
legbensőbb kapcsolataink egyikét, a szülő és gyerek kapcsolatot is le
terheli valami ijesztő, önző érdek s megértő szeretet helyett marad a 
síri némaság, a kegyetlen és nyílt szembenállás vagy a visszataszító 
mártírkodás. A lig van család, amelynek valamelyik vonalát le ne terhel
né, hogy képtelen engedni egyik a másik akaratának. Évek múltán is 
ugyanezt a nevetséges sérelmet emlegetjük s minden mai lépésünket 
ahhoz a régi sérelemhez igazítjuk. A  békesség hiányáról még a legkisebb 
emberi közösségben, a családban sem lehet eleget beszélni és érette eleget 
tenni.

Ha valamikor, hát napjainkban kell újra tanulnunk azt,- hogy mit 
jelent Isten akaratát annyira komolyan venni, hogy képesek legyünk 
á magunkéról lemondani. Napjainkban átalakult a családi élét struk
túrájának egésze. Sokkal jobban és őszintébben kell alkalmazkodnunk 
egymáshoz, mint valaha. Több területen kell megértenünk egymást. 
Mindennapi feladatunk, hogy feloldjuk az egész nap, munkahelyen, utcán 
és minden lehetséges helyen összegyűjtött keserűséget és feszültséget. 
Nem szabad a régi normákhoz kötnünk magunkat! Ma nincsenek kie
melt családtagok, közös a teherviselés, munkahelytől gyereknevelésig 
minden területen.

Földterületért folyt ott a harc, Ábraháméknál. Ma sokkal inkább 
egymás személyiségének megbecsülése, egymás emberszámba vétele a 
fő téma. Az idősödő generáció képtelenül makacs magatartása épp oly 
nehéz helyzetet teremt, mint a fiatal alkalmazkodni képtelen volta. In
dulatok szembe feszülésénél mennyire szükségünk lenne az Ábrahám- 
féle bölcsességre! Még arra is, hogy ha másképp nem megy, válasszunk 
külön utat, mert így még kevésbé veszítjük el egymást. A  felkínált vá
lasztási lehetőség fantasztikus gyorsan képes konszolidált helyzetet te



reinteni. Nem a további, apró problémázgatásnak, zsörtölődésnek ad tág 
teret, hanem lemond, a másikra figyelő szemmel, hogy ezzel teljesen 
új lehetőséget teremtsen, amelyben békességben folytatódhat az élet.

A  vasárnap témája egy félmondatban pendíti meg mondanivalónk 
centrumát: „Vakságból isteni bölcsességre” . Ennek az útnak az ellen
kezőjét sokszor megjártuk már, tudjuk, mit jelent. Amikor meg se hal
lottuk, nem is vettük tudomásul a rendezésre, békességre való felszólí
tást, több embernek ártottunk, több életet tettünk lehetetlenné, mint 
amennyit fel tudnánk mérni. Akaratunk kizárólagosságában bíztunk és 
meg se próbáltuk beállítani a mindenek rendező és fenntartó akarat 
összefüggésébe. Rossz vezetőként alakítottuk életünk rendjét és hatá
roztuk meg irányát. Lehet, hogy ezzel még némi emberi sikersorozatot 
is elértünk, de amikor ránk szakadnak a kérdések, az egyetlen vigaszon 
túl nemigen találtunk megoldást. Ugyan ki gyógyítja meg a miattam 
vagy általam tönkretett életet? Sok mindent szereztem, erőszakosan is, 
másokét is, de van egyáltalán valami maradandó érték a kezemben? 
A kérdések viharában csak az segíthet, ha rádöbbenek, hogy a legmé
lyebb ponton is elég, amit kaptam Jézusban. Vasárnapunk evangéliumá
ban, a jerikói vak meggyógyításában nemcsak szép és jelentéktelen be
fejezés, hogy „követte őt és dicsőítette Istent” . Az a gyógyítás, amit 
Jézus ott Jerikónál' végzett és szüntelenül végez közöttünk is, a teljes 
emberi életet állítja vissza szolgálati helyzetébe. Ezen az úton nem le
kicsinyelhető az az első lépés, amikor képes vagyok lemondani valaki 
javára és látszólag az én káromra. Látszólag, mert Jézus sohasem kér 
tőlünk úgy, hogy ő ne adna. Hiszen még le sem mondtam, semmit sem 
tettem, amikor ő már egyszülött Fiát adta értem. Ennek fényében apró 
dolog, hogy képviselem a békességet, aktív módon.

Az igazi megértés első s a böjti nyitányt megelőző utolsó lépés lehet 
ez az aktív engedelmesség annak tudatában, hogy értem mindent enge
dett és odaadott Isten.

Szabóné Mátrai Marianna

BÖJT 1. VASÁRNAPJA
Lk 9, 37—45 

„Nincs ereje már ..

Az alapigéről

A  megszállott fiú meggyógyításának története alapján nem is olyan 
régen, 1978 őszén prédikáltunk, de akkor a történetnek Márk evangélista 
által megőrzött formája került elénk. Ha nem akarjuk önmagunkat meg
ismételni, tanácsos az ige üzenetét Lukács szerkesztői szándékára figyelve 
megkeresni. Vagyis abban, amiben a lukácsi elbeszélés eltér a Márkétól 
vagy Mátéétól. Ritka eset a szinoptikusoknál, hogy maga a történet 
részleteiben is annyira megegyezzék mind a három elbeszélésben, mint 
ebben az esetben. Viszont annál nagyobb eltérés mutatkozik a történet 
értelmezése és a belőle levont következtetések terén.

A lukácsi elbeszélés a legaszketikusabb, a legtömörebb. Csupán a 
fiú betegségének leírásánál részletezőbb a többinél. Lukács leírásából



az a benyomásunk támad, hogy epilepsziáról van szó, bár a roham ki- 
újulása Jézus jelenlétében pszichikus zavarra utal. A  kor felfogása sze
rint a betegség hátterében Lukács is démoni erőket, megszállottságot 
lát. Teljesen kimarad a lukácsi történetből a Márknál olyannyira hang
súlyos drámai szóváltás a hitről Jézus és az apa között, és nem szövi 
bele az elbeszélésbe Jézus igéjét a hegyeket mozgató hitről, mint Máté. 
Szándéka nyilvánvaló. Figyelmünket másra akarja terelni.

A  legfontosabb eltérés Lukács és a másik két evangélista felfogása 
között azonban a fiú meggyógyításának története és Jézus szenvedéseinek 
másodízben történő megjövendölése összekapcsolásánál figyelhető meg. 
Míg Máténál és Márknál a két esemény térben és időben elválik egy
mástól, Kukácsnál szorosan összekapcsolódik, és így egymást kiegészíti, 
megvilágítja. Ennek tulajdonítható az a zavarbaejtő tény is, hogy Lukács 
Jézusnak az előtte álló eseményeket jelentő szavaiból elhallgatja a je l- 
támadás említését. Az egyedül itt fordul elő, s a magyarázata csak az 
lehet, hogy Lukács a fiú betegsége által exponált helyzet megoldásának 
kulcsát elsősorban Jézus halálos kiszolgáltatottságában látja.

A  szikárabb lukácsi elbeszélés következtében a történet kontrasztjai 
szembetűnőbbekké válnak. A  fiú és az édesapa nyomorúsága láttán mi
lyen kétségbeejtőnek bizonyul a tanítványok tehetetlensége! A  tanítvá
nyok csődjének hátterében milyen megszégyenítően csodálatos Jézus 
gyógyító hatalma és szeretete! És milyen érthetetlen és titokzatos ennek 
az isteni hatalommal rendelkező Jézusnak Isten által (adatott!) történt 
kiszolgáltatása az emberek kényének-kedvének!

Az, hogy Jézus erőtlensége miért és hogyan válhat a Gonosszal szem
ben erőtlenek erejévé, félelmetes és érthetetlen titok volt a tanítványok 
számára, míg húsvét után a Szentlélek fel nem fedte előttük. A titok 
nem kevésbé megfoghatatlan a mi számunkra is. Lukács bizonyára 
azért kapcsolata szoros egységbe a fiú meggyógyítása körül történteket 
Jézus keresztjével, hogy olvasói előtt is megvilágosodjék a szabadulás 
útja a Gonosz hatalmából.

Az igehirdetéshez

Alapigénk mondanivalóját hallatlanul keménynek érzem. Pörölycsa
pásai alatt összeroppan keresztyén önérzetünk, eredményeink feletti ön
elégültségünk. De ez a Gonosszal szemben vívott harcunk sikerének egyik 
feltétele, Ő mindaddig nem tágít mellőlünk, míg van miben bizakodnunk. 
Amikor pedig már semmit nem tudunk felhozni a magunk mentségére, 
előáll Jézus, és magára veszi ítéletünket. Az önbizalom helyébe így 
már az Istenbe vetett bizalom léphet, amelyen megtörik a Gonosz minden 
ereje.

a) A tétlenség nem menthető. A  történetben szereplő apa természe
tesnek találja, hogy bajában Jézus tanítványaihoz forduljon. A  benne 
lezajlott folyamatokat így képzelhetjük el: Valakitől azt hallotta, hogy 
Jézusnak van hatalma gyermekén segíteni, és szívesen is segít azon, 
aki bizalommal fordul hozzá. De a Mestert nem találja, mert fenn van 
a megdicsőülés hegyén. Viszont ráakad a hegy tövében várakozó kilenc 
tanítványra, és tőlük kér segítséget. Nyilvánvalóan abban a meggyőző
désben, hogy a tanítványokat ugyanaz az igyekezet tölti be, mint Mes
terüket. Az apának igaza van, és mindenkinek igaza van, ha elvárja 
Jézus népétől, hogy magáévá tegyen minden igaz, emberséges ügyet. 
Jézus magatartása erre feljogosítja őket.



Annyi mindenesetre javára írható a kilenc tanítványnak, hogy meg
próbálnak segíteni. Maguk is érzik, hogy Jézus tanítványaiként a go
noszság és annak minden következménye ellen küzdők frontján van a 
helyük. Ne tévesszen meg minket az igénkben szereplő eset. A  „nya
valyatörés” látványos és ugyanakkor rejtélyes esete mögött hamarabb 
feltételezzük sötét és ördögi erők működését. Ha azonban Jézus egész 
működésére tekintettel vagyunk, azt látjuk, hogy Jézus a test és lélek, 
az egyén és társadalom minden nyomorúsága ellen felvette a küzdelmet. 
Az ő frontja a lehető legszélesebb. Meggyógyította beteget, megbocsátott 
a bűnösnek, kenyeret adott az éhezőnek és pártfogásába vette a diszk
rimináltat. összefoglalva: Küzdött minden ellen, ami Isten áldott világát 
fonákjára fordítja, vagyis siralomvölggyé változtatja. Egyházunk ezt egy
re inkább felismeri, és így akar Jézus tanítványa lenni.

Jézus aktív szeretetének fényében megengedhetetlen nemcsak az, 
hogy az övéi a gyűlölet izzó fészkei, az embertelenség vak eszközei 
legyenek — és milyen gyakran így van ez! —, hanem az is, hogy bele
nyugodjanak a „megváltozhatatlanba” . Ebből a kapituláns lelkületből 
fakadnak az ilyen megejtő hazugságok: „így volt ez mindig, és nem 
is lesz soha másképp.” Vagy: „Háború mindig volt, s ezután sem tehe
tünk ellene semmit.” Hányszor játszotta ki az egyház jelen világunkat 
a túlvilággal? Hányszor adta fejét a meglevő igazolására a jobbért, iga- 
zabbért való küzdelem helyett! Az ősegyház a keresztségre jelentkezőtől 
megkívánta az „abrenuntiatio” -t, a Gonosz megtagadását, a vele való 
szembeszállást. Ók jól értették azt, amit igénk is aláhúz: Jézus követése 
minden életrontó hatalommal szembeni küzdelem vállalását jelenti.

b) A tehetetlenség sem menthető. A kilenc tanítvány nem futott el 
gyáván a feladat elől, „csak” eredménytelen volt a fáradozásuk. A  szol
gálat csődjéről bőséges tapasztalataink vannak nekünk is. Vigyáznunk 
kell azonban arra, hogy az ige alapján sem bennünk, sem a gyülekezet
ben ne támadjon az a benyomás, hogy sikernek csak az azonnali és 
látványos eredmény számít. Néha évekig kell várni rá, és a legtöbbször 
nem egyéni akció eredménye. Nagyra kell értékelnünk azt is, amit az 
emberibb életért a tudományos kutatás és a társadalom erőfeszítése tett. 
De mindez nem változtat azon a tényen, hogy rengeteg terhet le vehet
tünk volna a magunk és mások életéről, ha nem volnánk annyira tehe
tetlenek. Ki ne gyötrődött volna amiatt, hogy szolgálatunk hatásfoka 
rendkívül alacsony. Rengeteget prédikálunk, látogatunk, miközben csa
ládok mennek széjjel, emberek kövesednek meg gyűlöletükben, marad
nak vigasztalás nélkül. Jellemző: Én csodálkoztam legjobban, amikor 
egy szórványhívem az igehirdetés hatására elment megbékülni a test
vérével. Pedig amit meghökkentő kivételnek tekintettem, annak kellett 
volna a szabálynak lennie.

Mentséget hamar találunk kudarcainkra; nem kívánhat senki tőlünk 
emberfelettit. Arra azonban nem hivatkozhatunk, hogy a Gonosz ereje 
felülmúlja a mienket. Jézus hatalmat adott nekünk arra, hogy kígyók 
és skorpiókon tapodjunk (Lk 10,19). Vele, aki a tanítványok kínlódását 
megszégyenítő könnyedséggel meggyógyítja a fiút, győzedelmeskedhet
nénk mi is, mégha távol tőlünk, a megdicsőülés hegyén tudjuk is őt. 
Jézus felfedi görögtüzes, látványos de oly kevés eredményt felmutató 
fáradozásunk valódi hátterét: Hitetlen és fonák nemzedék vagyunk. Lut
her egyszer azt mondta: „Annyid van, amennyit hiszel.” Ha bátrabban 
mernénk támaszkodni Isten erejére, nagyobb hatásfokkal segíthetnénk 
emberibbé tenni az életet. Hát nem fonák dolog azt hinni, hogy a reánk 
váró feladatok meghaladják Isten hatalmát és szeretetét? Jézus alázatos



sá tesz minket: minden, amit kárhoztatunk a világban, a mi hitetlensé
günket is kárhoztatja.

c) Jézus elindul, hogy megmentse a menthetetleneket. Micsoda ellent
mondás feszül ebben a lakónikus kijelentésben: „Az embernek Fia az 
emberek kezébe adatik.” Mert ha Ő is a tehetetlenek közé tartozna, 
megértenénk, hogy az emberek azt tehetik vele, amit akarnak. De Ő 
éppen most segített Isten hatalmával a beteg fiún. Nem az volna az 
ésszerű, hogy ezután is éljen ezzel a hatalommal, még sok nyomorultat 
adjon vissza az életnek, és aki ebben akadályozza azt félretolja az útból?

Ö mégis a keresztútra lép, mégpedig Isten akaratára figyelve. Segítő 
szeretete egészen a gyökerekig akar hatolni. Ha az emberek kezébe 
kerül, az emberek felfedik igazi lényüket, s ha a hitetlen és fonák nem
zedéket, amelyet olyan nehéz volt elviselnie, a végsőkig elhordozza, akkor 
egyszerre lesz nyilvánvaló elveszett bűnös mivoltunk és Isten irgalmas 
szeretete. Az ős Ellenség ereje az önámításban és az Isten iránti bizal
matlanságban van. Jézus keresztje halálos csapást mért reá, mert a bűnös 
ott újra Istenre találhat.

Sok feladatot hagyott itt a Keresztremenő? Lehet. De annak, aki 
Reá figyel, visszás élete „színére” fordulhat, és felnőhet a feladatokhoz. 
Ezeket ugyan nem fogjuk sohasem félkézzel megoldani. Az áldozatos, 
keresztet is vállaló szeretet azonban nem marad eredménytelen.

Dr. Cserháti Sándor

V

Megjelent

Dr. Hafenscher Károly: 
MA ÍGY IMÁDKOZZATOK!

című imakönyvének III. kiadása.

Ára: 20,— Ft.
Megrendelhető a Sajtóosztályon.



Egyháztörténeti évfordulók

» . . . MINT HONUNK JÓ POLGÁRAI...«
Száz éve halt meg Haubner Máté

Az egyház és hazaszeretet nagy példaadójára, Haubner Mátéra em
lékezünk.

1794. szeptember 19-én született Veszprémben, iparoscsalád harma
dik gyermekeként. A  kilencgyermekes családnak nagy megterhelést és 
anyagi áldozatvállalást jelentett a jóeszű, szorgalmas és csendes fiú ta
níttatása: először Veszprémben, majd Győrött és Sopronban tanult. A 
gimnáziumi és teológiai tanulmányok elvégzése után Jénába ment a fiatal 
lelkészjelölt, hogy tudását és műveltségét gyarapítsa.

Hazatérése után több évig nevelőként működött. Fél évig pozsonyi 
tanár volt. 1821-ben a szalonaki egyházközség lelkésze lett.

Haubner példás szalonaki lelkészi szolgálatának híre messze eljutott'. 
1829-ben választották meg győri lelkésszé. Számos értekezés, tanulmány, 
cikk került ki tolla alól.

A  dunántúli egyházkerületben 1846-ban szuperintendenssé (:püspök- 
ké) választották.

Egyházáért és hazájáért érzett felelőssége a szuperintendens Haub- 
nert egyre előbbre vitte a szolgálatvállalás útján. Amikor pedig elkövet
keztek azok a nagy idők, amelyek hazánk függetlenségének kivívását, 
a jobbágyság felszabadítását, a vallásegyenlőség törvénybe iktatását, a 
közteherviselést jelentették, Haubner szuperintendens magas egyházi 
tisztségéből a nemzet ügye melletti állásfoglalás nagyszerű példáját nyúj
totta az egyházi közvéleménynek. Ekkor bontakoztak ki teológiai dol
gozataiban kifejtett hitbeli állásfoglalásának gyakorlati következményei.

Legnagyobb jelentőségű az 1848 ádvent 1. vasárnapjára, december 
3-ara a gyülekezetekhez küldött körlevele, amelyben a szabadságharc 
ugye mellé állt, és buzdította a lelkészeket, tanítókat, híveket az igazsá-

gos harcban, keresztyén lelkiismerettel való részvételre. Egy mondat 
ebből: „...nekünk tehát alig akad több tennivalónk, mint teljes kor
mányunkat célszerű intézkedéseiben támogatnunk s híveink lelkesültsé- 
genek kellő irányt adnunk ..

A  felülkerekedett, reakciós Habsburg-rendszer ezért a körleveléért 
évi várfogságra ítélte. A  kufsteini várbörtön cellái sem tudták megtörni 

evangéliumi hitét és hazafias magatartását. Egyházi közbenjárásra 2 év 
an kiszabadult, de Győrből kitiltották, és Sopronba internálták. Csak 
megtorlás enyhülése után engedte meg neki az uralkodó, hogy az 

korábban lelkészévé megválasztó nagygeresdi gyülekezet paró- 
chiáját elfoglalhassa.
1 8 6 1 -b e n  a  g yőri lelkészi állást ismét elfoglalhatta, és visszakerülhe- 
tett főpásztori tisztébe is. Újra nagy népszerűségnek örvendett. Egészségi 
állapota megrendülése miatt 1865-ben püspöki tisztéről lemondva, Sop- 

ronban élt, 1880 szeptember 12-én bekövetkezett haláláig. Utóda. Karsav 
Sándor püspök búcsúztatta a soproni templomból.

N a g y g e re s d e n  már 1881 tavaszán emléktáblát helyeztek el tiszteletére 
a paróchia külső falán. A  veszprémi torony oldalán szintén emléktábla 
emlékeztet a nagy püspökre.

Haubner Máté — példánk és példaképünk marad.


