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Tanulmányok

Időskori magatartászavarok
„Önm agát becsüli m inden nem zedék azáltal, hogy tudom ásul veszi: 

a  világ nem  vele kezdődött.”
Évszázadunkat az  eddig soha nem  tapasztalt nagy dem ográfiai vál

tozások jellem zik. 2000-re az em beriség létszám a m egkétszereződik. Ezen 
belül az iparilag  fe jle tt országok a  lakosság „elöregedésének”, míg a  fej
lődő országok a  „demográfiai robbanás” nehéz és bonyolult problém ái
val ta lá lják  m agukat szemben. Az utóbbi 20 év a la tt az em beriség 45%- 
kal szaporodott meg, és ezt döntő módon Ázsia, Latin-A m erika népes
sége hozta meg. A Föld 4 m illiárd lakója csak nap ja inkban  kezd ré 
szesülni az orvostudom ány nagy vívm ányainak megfelelő egészségügyi 
ellátásiban.

A Földön több m int egym illiárd em ber él úgynevezett, „modern, civi
lizált” életform ában. A technika, az  ip a r és mezőgazdaság fejlődése kö
vetkeztében az urbanizáció rendkívüli ütem ben fokozódott, és így az é let
színvonal nőtt.

A tudom ányok fejlődésével az orvostudom ány is m agas szintre em el
kedett, és elérhetővé v á lt a  széles néptöm egek szám ára. Ezek m ia tt a  né
pesség korösszetételében jelentős változás tö rtén t: csökkent a gyerm ek
kornak aránya a  népességből; em elkedett a produktív  korúak  aránya; 
különösen m egnőtt az öregek száma.

Az ipari fejlődés közism erten az urbanizáció fokozódását eredm é
nyezi, és az utóbbi m agával hozza az előbb jellem zett dem ográfiai vá l
tozásokat. Az e lm ú lt 170 évben ez a  folyam at eddig soha n em  észlelt a rá 
nyokat öltött. Földünk városi lakossága 1800-ban kb. 16 m illió  volt, 1970- 
ben 600 millió em ber élt a városokban. Előreszámítások szerin t 2000-ben 
a  városlakók szám a eléri a  3 m illiárdot, azaz a  világ lakosságának 50%- 
á t. Mindez óriási anyagi, városépítési és szervezési feladatokat jelent, 
am elyeknek a  fe jle tt ipari országok is alig képesek eleget tenni.

U gyanakkor az  urbanizáció fokozott ütem e m agával hozza az idősek 
szám arányának további em elkedését is. Ez a m odern v ilág  jelensége, és 
így az időskor problém ájának megoldása ténylegesen tú lnő tt a  m últ „em 
berbará ti” módszerein, és a  tá rsadalom  központi kérdésévé vált. P erik 
lész korában a  születéskor várható  életkor 18 év, a középkorban 22 év 
volt. III. Ince pápa az t írta, hogy kevés em ber éri m eg a  40. életévet, és 
a  60-at alig néhányon.

A ném et-róm ai császárok korában az átlagos életkor a 800—1800-as 
évék között 35 év  volt, m a  ennek közei kétszerese. Jelenleg kb. 200 m illió 
idős em ber él a  Földön.

1980-ban a  60 éven felüliek Európa lakosságának közel 1/5 részét 
képezték, éspedig: Angliában az összlakosság 25%, az NSZK-ban 18,9%, 
Belgium ban 18,6%, Franciaországban 17,1% Olaszországban 16,1% és Spa
nyolországban 13,6%-át ad ják  a  60 éven felüliek. Jelenleg H ollandiában, 
Svájcban, NDK-ban és a  skandináv állam okban a  legm agasabb az á tla 
gos életkor. N orvégiában 1980-ban a  65 éven felüliek az  ország lakossá
gának a 25% -át te tték  ki.
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Az átlagos életkor megnövekedésének ütem e tehát szoros kapcsolat
ban van az ipari fejlődéssel, az életszínvonal emelkedésével. Így pl. Ro
m ániában az átlagos életkor 1932-ben, az e lm aradott országnak megfelelő
en, 41 év volt. Ezzel szemben 1963-ban az életszínvonal növekedése kö
vetkeztében 68,2 évre em elkedett.

M indezek a k iragadott példák alátám asztják  azt a  törvényszerűsé
get, hogy az iparosodással és az urbanizációval párhuzam osan m indenü tt 
az idősek korcsoportjának számbeli em elkedésével találkozunk, am ely 
m élyrehatóan befolyásolja a lakosság összetételét is.

H azánkban ugyanazok a jelenségek tapasztalhatók, m int a  többi fe j
le tt országban. 1900—79 között a 60 éveseknél idősebb korúak szám a 
2 és félszeresére nőtt.

A népszám lálások ada ta i azt m utatják, hogy a 14 éves gyerm ekek a rá 
nya 43,9%-ról 22,2%-ra esett (1900 évek). Növekedett az elöregedés előtti 
korcsoport (40—50 évesek) szám aránya 18,9%-ról 25%-ra, és különösen 
m egnőtt a 60 évesek és an n á l idősebbek % -a, nevezetesen 7,5%-ról 16,4%- 
ra. 2000-re a  60 évesek és idősebbek százalékos a ránya  az össznépesség- 
hez viszonyítva 19,1%-os lesz. Ez azt jelenti, hogy m inden ötödik em ber 
60 év feletti. Az idős korosztály arányának  növekedését M agyarországon 
m éginkább hangsúlyozza a természetes szaporodás fokozatos csökkenése 
és a  születések szám ának apadása. 1980-ban a  term észetes szaporu lat 
3000 fő volt.

Az idősek nem enkénti megoszlásának vizsgálata azt m u ta tja , hogy 
a  nők születéskor várha tó  élettartam a az iparilag fe jle tt országokban 
4—7 évvel hosszabb, m in t a  férfiaké, am i egyúttal az t eredményezi, hogy 
az idős nők abszolút szám a és szám aránya is nagyobb. N álunk a k é t nem  
közötti különbség a születéskor várható  é le tta rtam  tekintetében 4 év a 
nők javára. Ha m ost szám ításba vesszük azt, hogy a  nők á ltalában  né
hány évvel fiatalabban házasodnak m in t a férfiak, és ugyanakkor tovább 
élnek, nyilvánvaló, hogy sokkal több a m agányos idős nő, m in t a férfi. 
Ehhez hozzájárul az is, hogy általában nőfelesleg van, és így a férfiak  
szám ára az újraházasodós még igen magas korban is könnyebben meg
valósítható m in t a  nőknél. Hogy mi az oka annak, hogy a  nők születés
kor várható  é le ttartam a hosszabb m in t a-férfiaké, még nem  tisztázódott 
meggyőző módon. Annyi bizonyos, hogy az egyes fajok és ezen belül 
az egyes egyedek é le ttartam a genetikailag deteirm inált. Így a férfiak  
életképessége és rezisztenciája is esökkentebb lenne.

Ezt tám asztaná a lá  az a tény, hogy több fiúgyerm ek születik, de ke
vesebb fiú éri el a 20. életévét, m int leány. Az 1000 férfira  ju tó  férfi/nő 
arány, am ely az élveszületéskor 1000: 940, m ór a  20. betöltött életév  utón 
m egfordul 1000: 1048-ra, és attó l kezdve fokozatosan em elkedik. Szerepet 
já tszanak  ebben a férfiak  nehezebb életfeltételei is, nagyobb halálozási 
arányszám ok a közlekedési balesetekben, a  civilizációs betegségekben 
(Bronchitis chr. Silicozis, cor pulmonale), az I. és II. világháború férfi
veszteségei stb. De ez az arány  ugyanilyen magas a  nők javára  még olyan 
országban is, m in t Svédország, ahol évszázadok óta nem  voltak háborúk. 
U gyanakkor a  külső károsító tényezők szerepét még sem lehet elvetni, 
illetve alábecsülni, am it a  rossz szociális és gazdasági viszonyok között 
élő népességen belül a  nők születéskor várha tó  és férfiakéhoz viszonyítva 
még rövidebb é le ttartam a tám asztaná alá.

Az idősek helyzetét nem csak számbeli növekedésük befolyásolta, ha
nem  azok a m élyreható változások is, am elyek az elm últ évtizedekben 
a  család stru k tú rá jáb an  és szerepében végbem entek.
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Legfontosabb az  egyes családok taglétszám ának a csökkenése. Régeb
ben az egyes családok ún. „nagy” családok voltak, 5—8 tagból állo ttak , 
m a döntő többségükben „törpe” családok.

M indenütt, ahol az iparosodás és urbanizáció m egindul, párhuzam o
san észlelhető a  család szerkezetének a  megváltozása. A folyam atnak 
nem  tudnak  ellenálln i még azok a  társadalm ak sem, am elyeket régi, h a
gyományos kötelékek ta rto ttak  össze pl. Japán.

A m ásik fontos tényező, am ely befolyásolja az  idősek helyzetét a  
családban a  nők fokozódó m unkába állása, A többnemzedékes család 
k ia lakulását nem  segíti elő nálunk  a  m ai lakások nagysága sem.

Az öregkorban hanyatlásnak indulnak  a testi és lelki működések, 
s m iként az élet m inden történésében, az öregedésben is az idegrendszer
nek  és az idegrendszert alkotó idegsejteknek v an  vezető szerepük. Az 
idegrendszer öregedésének közvetlenül kapcsolatba hozható jelenségek 
közül, m int az idősebb kor egyik leggyakoribb tünete, a  szervrendszerek 
közötti együttm űködés meglazulása jellemző. Ezért nem  tud az öreg
em ber úgy alkalm azkodni az idő járás változásaihoz. M inél hirtelenebben 
következnek be a  hőm érsékleti ingadozások, annál jobban megérzi a  szer
vezet. Az alkalm azkodó képesség csökkenése nyilvánul m eg abban a je 
lenségben is, hogy az öregem berek új m unkakörülm ények közé vagy 
éppen m unkából nyugalom ba kerü lve összeroppannak, testileg, lelkileg 
gyorsabban öregszenek.

Vizsgálatok bizonyítják, hogy a működő idegsejtek elöregedése las
sabban következik be, m int a pihenőké. A m unka az idegsejtek jobb vér
ellátását, az anyagcsereterm ékek könnyebb elszállíthatóságát biztosítja.

Az öregedésnek az idegrendszer m űködésével szorosabb kapcsolatban 
álló tünetei egyik legkoraibb és leggyakoribb jelenség az alvás sajátságos 
viselkedése. Az életkorral az alvás ta rtam a  rövidül. Az elalvás könnyen 
sikerül, e lein te méy, a  hajnali órákban azonban felületessé válik, és az 
ébredés könnyen, a  legjelentéktelenebb ingerek hatására  korán történik.

Az agyvelő öregedése a legszem betűnőbben az idegrendszer legm a
gasabb tevékenységében, a  lelki ill. szellemi életben nyilvánul meg'. Ha 
a harm onikus öregséget semmi meg nem  zavarja, a  szellemi életnek ak 
kor is sajátságos változásait lá tjuk.

Az elbutu'lás, az  ítélőképesség gyengülése és egyéb súlyos szellemi 
hanyatlások és zavarok az öregkornak egyáltalában nem  szükségszerű 
tartozékai, azok csak kivételesen fordulnak elő. de az öregségnek mégis 
egészen jellem ző lelki tünetei vannak, am elyek nagym értékben függnek 
azoktól a kultúrbehatásoktól, am elyek az  élet folyam án az egyénre je l
legzetes megismerési, viszonyulás! és alkalm azkodási organizációkat és 
kapcsolási funkciókat kialakították. Az öregség az az állapot, am it m in
denki meg kíván érni. A személyiség elnyerte végső kiforro ttságát, ami 
egyben az t is jelenti, hogy az öregem berek psychéje rendkívül ind iv i
duális.

A lelki vonások öregkori átalakulása jó és rossz értelem ben egyarán t 
történhet.

M egváltozik a  világ m egism erésének organizációja. Az öregember 
egyre kevesebb külvilági benyom ást dolgoz fel, egyre, kevésbé figyeli 
meg a külvilág történéseit. Inkább régi benyom ásait, tapasztalata it szin
tetizálja mind m agasabb fokon. Ez előnyös esetben nemes konzervativiz
m usnak tűnik , előnytelenül azonban a  m aradi vaskalaposság képét ölti. 
A megismerési organizáció öregkori változása több módon is m agyaráz
ható :
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1. az öregség jellegzetes sajátossága a  környezettel való kapcsolat 
lazulása

2. az első jelzőrendszer s truk tú rá inak  gyengülése, éspedig nem  egé
szen függetlenül a  perifériás érzékszervek állapotától.

A z első jelzőrendszer felfogóképességének hanyatlása nyilvánul meg 
abban  az ism ert jelenségben, hogy az öregem berek álta lában  feledéke
nyek, s hogy különösen a  közelm últ em lékeit felejtik  könnyen. A tu la j
donnevekre és szám nevekre való em lékezésük is azért anny ira  rossz, 
m ert ezek az em léknyom ok szemléletesek, és Inkább csak az első jelző- 
rendszerben, és csak k ism érvű analizátori m unka á lta l rögzítettek. Az 
öregkori megismerési organizációban insufficiens állapot tám ad. Az egész
séges öregem ber azonban az em líte tt hanyatlást felismeri, és szellemi 
m unkájával azzal szám ol is.

M egváltozik az öregem ber alkalm azkodási organizációja és m agatar
tása  is. Az öregember á ltalában  egységesebb, zártabb, ugyanakkor m ere
vebb is. Körülm ényei változásához kevésbé tud igazodni. Előnyös eset
ben nyugodt, m éltóságteljes, m íg előnytelen esetben sarkai jobban ki
ütköznek, ilyenkor bogarasnak látszik. Á lta lában  sajátságos befelé for
du lása következtében gyakran téved a  m a értékeinek m egítélése és meg
becsülése tekintetében. Az új viszonyokhoz való alkalm azkodási képte
lensége, a friss benyom ásoknak szellemi kinccsé való áthasonítási képes
ségének fogyatékossága vilógszemléleti m erevségben, konzervativizm us
ban ütközik ki. Ez az oka a  generációk, az ap ák  és fiúk  közötti á th ida l
h a ta tlan  ellentéteknek. Ezért ragaszkodnak az öregem berek oly m ereven 
korábbi meggyőződéseikhez. Meglepő, hogy az  öregember m ennyire rész
vétlen a legsúlyosabb m egpróbáltatásokkal szemben. A harc, a  küzdelem 
közülük csak keveset érdekel. Vannak, akik m agasztosan értékesebb esz
m ék szolgálatában állnak. M ásokban az állandó  kételkedésre való h a j
lam  m utatkozik meg, m ásoknál gyűjtő szenvedélyek hatalm asodnak el. 
Á lta lában  gyakori az  öregek között az önző egyén, s különösen m egválto
zik az érzelmi befolyásolhatóság pozitív vagy negatív irányban. V annak 
akiket néhány hízelgő szóval m indenre rá  lehe t venni. S viszont vannak 
m inden rábeszéléssel következetesen szem benálló makacs vénem berek.

Ahogy a pubertásnak  úgy a senium nak is vannak gyakori krízisei. 
Ilyen krízisnek kell tek in tenünk  azt a fellobbanó elkeseredést, am ivel 
egyesek az ifjúsággal szemben viseltetnek, vagy idős nők a m enyükkel 
szemben, vagy öregedő művészek az avantgard ista eszmékkel. Különös
képpen súlyosak ezek a  krízisek ha term inálisán  fellobbanó szexualitás 
válik ú rrá  az öregem beren, ilyenkor évtizedes házasságok bom lanak fel.

Csak egészen röviden foglalom össze az öregedés néhány jellemző testi 
sajátosságát is. J J

M egsejtek zsugorodnak s c le r o t f ^ íó tM ^  a’l i a n v  r r  agyvelőben- Az 
egyeb szervek sorvadásában is. így kifejezetten^sökken8 m egm utatkozik 
t a r o lo  kapacitása, a  bőr száraz hfrnl* bökken  a szervezet víz-
kiesnek, spondyloarthrosis jelentkezik az érzAk**’ 3 ,haj tólhu11’ a fogak 
ken. a fényingerküszöb em elkedik  a hallás mŰködése csök-
megszumk, és csökken a tapintás, á  fájdalom  I  ’ a  vib^ i ó s  é 

Az öregkori kórképekben aszerint hogy 10erZes ÍS'
érzés

vajon a megismerési struk -
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tú ra, a  viszonyulási struk tú ra, az alkalm azkodási s tru k tú ra  zavarai do
m inálnak-e, vagy a  tudati energia feszültsége csökkent jelentősebben, 
vagy hogy másodlagos pathologias s tru k tú rák  alakultak  ki, vagy és végül, 
hogy a kép a dem entiába torkollt beszélhetünk:

1. Senilis hallucinózisról
2. Senilis affectiv  psychozisokról
3. Senilis mobilitás psychozisokról katatonifonm is képekről
4. Tudatzavarok á lta l je lze tt am entifonm is delirans képekről
5. A kapcsolási funkciók senilis zavarairó l
6. Dementiia senilisről.
1. A hallucinózis néha teljesen  tisztán, m inden egyéb tünet nélkü l 

jelentkezik, te ljes betegségbelátással. A hallucinózisok többsége azonban 
m ár psyohosis fokát éri el, m inthogy a  betegek betegségbelátással nem  
rendelkeznek, és érzékcsalódásaikat valóságnak tekintve, azoknak m eg
felelő, s így ak tuáüs helyzethez nem  illő m agata rtást tanúsítanak.

2. Senilis affectiv  psychozisok többnyire az ösztönös és vitális é r
zelm ek fokozott hatékonyságában jelentkeznek, és ezért ily esetekben 
a  patihológiás sexualis kisiklások, önzések, fukarságok, gyűjtő szenvedé
lyek szélsőséges m egnyilvánulásait lá thatn i.

3. A senilis motilitas-psyohozisok fokozottabb m ozgástevékenységben 
jelentkeznek.

4. A tudat zavaraival kapcsolatban a  tudatborulásról és a  delírium ról 
beszélhetünk, am elyekben elsősorban a  külvilággal való kontaktus h iánya 
jelentkezik.

5. A kapcsolási funkciók . zavarai m egnyilvánulhatnak em lékezésza
varokban, valam in t paranoid képződményekben. A betegek megjegyző 
em lékezése m ondhatni teljesen elvész, s  egyik percről a m ásik ra  .mindent 
elfelejtenek, bár a figyelmük, felfogásuk egészen jó lehet, mégis időben 
és helyben tájékozatlanok. Em ellett nagyon hajlam osak confaibulacióra. 
Gondolkodásuk, megőrző em lékezésük, íté letalkotásuk elég jó. M agatar
tásuk is rendezett, kedélyi állapo tuk  is jó. Kapcsolási funkciók zavarának  
m egnyilvánulási form ája scenikus jellegű nagyzésos téveszmékkel, egé
szen logikusan k iépített zárt téveszimerendszerrel. Mégis enné l az a laknál 
gyakoribbak az üldöztetés!, m egkárosítási, meglopatási, elszegényedési 
paranoid képek. Tehát a  beteg á llítja , hogy hozzátartozói az életére tö r
nek, pénzét elzárja , illetve legkülönbözőbb helyekre teszi, szárazkenyéren 
élnek, kopott ruhában  járnak , m ert vagyonuk elvesztésétől s a  te ljes 
anyagi pusztulástól félnek.

6. Demencia senilis vagy aggsági elbutulás mindig sóm at ikusan fel
tételezett progresszív kórform a. Az utolsó évtizedekben gyakran észlel
hető. T engelytünete az elbutulás, de különböző járulékos tünetek  is csat
lakoznak hozzá. Az aggsági elbu tu lás a  személyiség m inden összetevőjét 
érin ti (megismerés, viszonyulás, alkalm azkodás, érzelem , tem peram en
tum, karakter).

A felfogás gyengesége m elle tt az emlékezés funkciója, valam in t az 
ítéletalkotás is kifejezetten hanyatlik . A konvencionális frázisok, sablonok 
tehát a  begyakorolt dynam ikus stereótypiók sokáig épen m aradhatnak. 
A beteg szellemi látó tere azonban beszűkül, nem  tud  nagyobb gondolati 
összefüggéseket áttekinteni. Üj ism eretanyagot szerezni n em  tud, az ítélő, 
absztraháló, kom bináló képesség és az intuíció egyarán t szenved. N em 
ritk án  a  betegség kezdeti tünetei a  viszonyulás! s tru k tú ra  regressiói je l
lemzik, ösztönkisiklások teszik, különösen éppen a  sexualis élet. terén. 
Az élénk libidó, a  csökkent képességek, valam in t a  dem encióból szárm azó
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kritika i hiány folytán az ilyen öregem berek igen gyakran trágárok, ex- 
hibioionálnak, nem ritkás gyermekeken fajtalanságot kísérelve meg ko
m olyabb delictum okat is elkövetnek. G yakoriak a különböző téveszmék.

Az aggsági elm egyengeségben szenvedő betegek tudatállapotában  de- 
lírium ok éber állapo tokkal váltakozhatnak. Különösen esténként, éjsza
kánként szoktak tudatszűkü lt állapotok jelentkezni. Telve dynam ikus 
stereotypiáktoal. A beteg megszokott foglalkozását ak a rja  űzni, vagy ru 
háit, ágynem űjét csomagolja, ágyát szétszedi, m ajd újraveti, esetleg ren 
dezgetéssel, söprögetéssel tölti idejét. Ezek a  foglalkozási delfrium ok d e - . 
m encia nélkül is jelentkezhetnek, rendszerin t em lékezéshiányt hagynak 
magúk után. É jszakai delíriumiban nagyobb tömegben érzékcsalódások 
is jelentkezhetnek, és a  beteg ön és közveszélyes cselekm ényeket is e l
követhet.

Az aggsági elm egyengeségben szenvedő betegek befolyásolhatósága 
rendkívül nagy. A beteggel a  legvadabb dolgot is el lehet hitetni.

A vegetatív m űködések zavarai közül az alváscsökkenés a  legjelleg
zetesebb. Az alvás rövid ideig ta rt, álom képeik rendszerin t élénkek, sok 
beteg é jje l nyugtalan, nem  tud aludni, míg nappal m indun talan  elbó- 
biskol. Testi téren  a  senium  jelei nem  m indig, de rendszerin t súlyosab
bak, m int a norm ális aggságban.

A  betegség előrehaladását m ai tudásunk  alapján nincs m ódunkban 
feltartóztatn i.

Az öregkori psychozis elleni küzdelem  nem csak orvosi, hanem  tá r 
sadalm i feladat is. Meg kell szüntetni existencialis veszélyeztetettségét, 
meg kell óvni az izolálódástól, végül ki kell törölni a  legfőbb árta lm ak  
egyikét, az t a  köztudatot, hogy az öregem ber csekélyebb értékű  a  fia
talnál.

Dr. Hudák György
Elhangzott az Országos Diakóniai konferencián Békéscsabán 1981. 

szeptemberében.

Értelmi fogyatékosok gondozása 
Dániában

A normalizálás elve 
Erkölcsi szempontok

Egyházunk vendégeiként hazánkban já rt 
Elithl Berg, a  dán szociális m inisztérium  
m unkatársa, közgazdász. A lábbi tanu lm ányá
ban ism erteti az t az  eredm ényt, am elyet Dá
niában  érteik e l a  fogyatékos em berek gon
dozása területén. A tanulm ány ném et nyelvű 
szövegét kap tuk  meg, s ennek fordításá t  kö
zöljük.
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A következőkben ism ertetem  a  norm alizálás elvét, ahogyan D ániá
ban m egform álódott és megvalósult, különösen az érte lm i fogyatékos 
em berek gondozásában. A norm alizálás-elv értelm ezését a dán szociális 
törvényhozás és végrehajtás keretén  k ívü l etikai szem pontból is szeret
ném ism ertetni.

Az elv dániai megfogalmazása
A norm alizálás elvét a  fogyatékosok gondozására vonatkozóan elő

ször D ániában fogalm azták meg, 1959-ben a  gondozásra vonatkozó kü 
lön tö rvény  bevezetése alkalm ával. E szerin t törekedni kell arra , hogy 
a fogyatékosak szám ára az életet olyan közel vigyék a  norm álishoz, 
am ennyire csak lehet, intézményiben és a  társadalom ban is. Azóta az 
elv széles körben ism ert és v ita to tt le tt sok országban és nemzetközi 
körökben.

Dániában ezt. az  elvet a  legm agasabb szervek elism erték, m aga a  
parlam ent is. Az elvnek lényeges befolyása le tt az u tóbbi években a 
törvényhozásra, nem csak az  érte lm i fogyatékosokat, hanem  a  fogyatéko
sok m inden csoportját illetően.

Jogi tartalom
A norm alizálás elvét úgyis meg lehet fogalmazná, hogy: érte lm i fo

gyatékosok ugyanazokkal a  jogokkal rendelkeznék, m in t más:, hasonló 
korú polgárok az  országban. Azzal a  változtatással, hogy „annyira n o r
m ális módon, am ennyire lehetséges”.

D ániában a  polgárok általános joga it — m in t más országban is — 
az alkotm ány tartalm azza. Az állam  kötelezettségedhez tartozik, hogy 
gondoskodjék a  jogok m egvalósulásáról. Ez az állam i kötelezettség Dá
niában a  törvényhozásban konkretizálódik, a  fogyatékosok szám ára a 
szociális törvényhozásiban. M indazt a  pénzbeli és szem élyi eszközt, am i 
a célkitűzések m egvalósításához szükséges, az  állam  bocsátja rendel
kezésre.

A fogyatékosokról való gondoskodás Dániában a m últ században 
kezdődött, főként magán kezdeményezéssel. A m agánkörök azonban 
kérték  és meg is kap ták  az  állam  segítségét, és az  1933-ban hozott szo
ciális törvényben az állaim m agára válla lta  az anyagi felelősséget és a 
gondozás m inden egyéb vonatkozását. A törvény valam ennyi fogyatékos 
csoportról kifejezetten  in tézkedik: vakokról, süketekről, testi fogyatéko
sokról, értelm i fogyatékosokról stb.

A tör vény szerin t az á llam  felelősséget válla l az oktatás, gyakorlás, 
képzés, rehabilitá lás, kezelés és gondozás tekintetében, tehá t m inden 
gyakorlati é le tte rü le tre  vonatkozóan. Lehetővé teszi a  tö rvény  a  m agán
vezetést, a  pénzügyi gondoskodás azonban 100%-osan állam i forrásból 
ered.

D ániában hagyom ányosan a  helyi községeké volt a  felelősség m in
dennem ű gondozási ügyben. A m ikor a  fogyatékosok gondozása' állam i 
feladattá vált, a  helyi, kom m unális hatóságok feladatköre kisebbé vált. 
1970 óta azonban a kom m unális rendszerek D ániában megerősödtek, 
úgyhogy a te rü le ti egységek nagyobbak és teherb íróbbak  m a m ár.

Gyakorlati tartalom
A norm alizálás elvével kapcsolatban a  különböző é letterü leteken  el 

kell dönteni, hogy m it nevezünk norm álisnak és ehhez m érten hogyan 
lehet a  fogyatékosok lé tét a  norm ális fokra emelni.
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Ennek kapcsán norm alizálásról szó lhatunk  a  lakás, m unka, iskola, 
szabadidő stb. terü letén . M egkülönböztetve gyerm eket és felnőtteket.

Gyerm ekek részé re  norm ális, h a , szüleiknél laknak. A dán gondo
zód politika ezen a  te rü le ten  a  szülők tám ogatásával elősegíti, hogy 
am enny ire csak lehetséges, a  gyerm ek otthon m aradhasson — b á r még 
m indig nem. te ttünk  eleget ennek érdekében. A tám ogatás lehet pénz
bem, lehet gyakorlati segítség, pl. technikai segédeszközöket, napközi 
otthoni helyeket és iskolai helyeket b iztosítunk a  gyerm ekeknek.

E politika sikerét m u ta tja  bizonyos m értékben  az, hogy m a keve
sebb gyermekeit kell o tthon okban elhelyezni, m in t régebben. Azoknál a  
gyerm ekeknél, akik  in tézetbe kell hogy kerüljenek, nagy súlyt fek te
tü n k  a rra , hogy család ukka l a  kapcsolatot fenntarthassák.

A segítés m ódozatát törvény szabályozza. A társadalom  term észetes 
kötelezettségének kell tek in teni a  segítést azokon a  családokon, ahol 
fogyatékos gyerm ek van. Ahol a  gyerm eknevelés a  norm álisnál nagyobb 
te rh e t jelent, a  te rh e t norm álissá kell tennünk. Így a  család tá rsadalm i 
teherhoi'dozó képessége egyszintre kerü lhet azoknak a családoknak te 
herhordozó képességével, am elyek ilyen gondozással nem  küzdenek.

Felnőttek  szám ára az  a  norm ális, hogy elhagyják a  szülői házat, 
önállóan laknak. A dániai norm alizálásra törekvés meg a k a r ja  valósíta
n i érte lm i fogyatékos fiatalok szám ára az  önálló lakáslehetőséget, e llá
tást, csoportos, lakást, kollektív  lakást, vagy egyedi lakást. M inden for
m ában  külön szobás elhelyezést igyekeznek megvalósítani. Fő cél a  
felnő ttek  legnagyobb önállóságának előmozdítása.

Ez a  törekvés, hogy érte lm i fogyatékosok a  lehető legnorm álisabb 
lakásviszonyok között éljenek, D ániában oda vezetett, hogy a  2 intézeti 
férőhelyek szám a 15 éves időszakban nem  em elkedett, ső t gyerm ekek v i
szonylatában csökkent. Összesen m integy 9000 hely m aradt. Ezen k ívü l 
az elhelyezési viszonyok minőségi változása következett be az intéz- 
m ényekben, te h á t norm álisabbá lettek. Ennék jele az, hogy a  nagy h á 
lóhelységek kise bekké lették. P ár évvel ezelő tt az ágyak átlagos szám a 
a  szobákban 1—6 volt. Az intézm ényekben lakó fogyatékosok részére a 
norm alizálás elve e lő írja  a  m agánélet m inim um ánák megvalósítását.

Felnőtt fogyatékosok intézeten kívül la k ásá t lényegesen előm ozdítja 
az  a tény, hogy érte lm i fogyatékos — m int a  többi fogyatékos is — jo- 
gosult állam i rokkantsági nyugdíjra. Ennek összegét a fogyatékosság 
m értéke határozza meg. Hasonlóan ehhez m inden fogyatékos, ak i önálló 
lakásban  lakik, ugyanazt a  bérkiegészítést k ap ja  meg, am elyet bárm e-  
lyiik mási állam polgár, ak inek  alacsony a  jövedelm e. Ezen az  úton si
kerü lt egyes felnőtteket intézm ényből k iem elni vagy megelőzni azt, 
hogy fia ta l fogyatékos em bert intézetben helyezzenek el.

A napi tevékenységire vonatkozólag a norm alizálás elve kim ondja, 
hogy m inden gyerm eknek joga van oktatásra, felnőtteknek pedig m un
k á ra  és bérre.

D ániában 1849 óta, alkotm ányban biztosított jog a gyerm ekek ok ta
tása, ,de a  gyakorlatban ez t a jogot fogyatékos gyerm ekre csak 1959 óta 
érvényesítik. Csak ezóta m ondhatjuk  igazán, hogy m inden gyermek, te 
h á t a súlyos fogyatékos is, m indennapi oktatásiban részesül.

A felnő tt értelmi fogyatékosok m unkára  és bérre  vonatkozó jogát 
D ániában úgy valósíto tták  meg, hogy k iép íte tték  részükre a  véde tt m ű
helyek hálózatát, m integy 6500 hellyel. Az i t t  dolgozók bérben részesül
nek, am ely , lehet bérm inim um , órabér, vagy teljesítm énybér szükség 
szerin t rokkantsági nyugdíjjal kiegészítve.

Szabad idő tek in te tében  a  norm alizálási elv  jogot ad a  szabadidő

264



fölhasználásra. A  jog felhasználása m inden pedagógiai vezetés nélkül, 
de bizonyos felügyelettel történik . M indegyik fogyatékos m aga dönti el, 
hogy szabad id e jé t játékos tevékenységgel, képzéssel, tanfolyam ok lá
togatásával a k a r ja -e  tölteni. D ániában külön tö rvény  biztosítja a  sza
bad időben tö rténő  oktatást. Á llam i tám ogatást élveznek esti iskolák, es
ti  főiskolák, tanu lm ány i csoportok, úgynevezett érdekvédelm i csoportok 
és végül különleges: oktatás.

A törvényhozás teh á t az  egész népesség szám ára rendelkezésre áll, 
különös tek in te tte l a  kiscsoportokra, am elyeknek létszám a kettőnél kez
dődik.

Etikai szempontok

1959 óta, m ióta k iépült D ániában az értelm i fogyatékosok gondozá
sának rendszere, országunk a  szolgálat mennyisége és minősége szem 
pontjából az élen jár.

Az eredm ény indoklása ta lán  többek között az is, hogy D ánia kis 
ország, m integy 5 m illió lakossal és nem zeti egységet képvisel. Anyagi 
há tté rkén t em líthető, hogy hagyom ányosan teherb író  mezőgazdaságunk 
van és jól sikerü lt iparosítási te tte  gazdaggá az országot. Ezen kívü l si
k e rü lt ebben az  évszázadban ké t hábo rú t is  elkerülnünk.

Végül országunk száz évnél hosszabb idő óta dem okrácia.
Pszichológiai szem pontból elm ondhatjuk  ta lán , hogy az  eredm ények 

relatíve egységes népi alapon vo ltak  elérhetők. Ezt a szo lidaritást vá l
to tták  aprópénzre a  törvényhozásban.

Á ltalában m inden gondozói m unkának  etikai a lap ja  a  gondozottal 
való szolidaritás vállalása. A szolidaritás elkötelezettségben nyilvánul 
meg: az em ber azonosítja m agát fogyatékos em bertársával.

Elsődleges közösség a  csalódban a  tagok között nyilvánul meg. T er
mészetesnek vehető, hogy egy család értelm i fogyatékos gyermekével, 
vagy felnőtt tag jáva l közösséget vállal. Ám, különösen a  m odem  tá rsa 
dalom ban oly nagy problém ák jelentkezhetnek, hogy nagyon m egnehezí
tik  a  közösség m egvalósulását.

A grártársadalomban, az iparosodás előtti falusi társadalom ban, vagy 
a  kézműves tá rsadalm i form a kisvárosaiban helyi közösség alaku lha to tt 
k i a  családon k ívü l is, belátha tó  területen. A szem élyes ism eretség, he
lyi közelség te tte  lehetővé, s  a  fogyatékos részére a társadalom ban vé
dett helyet biztosított.

Gazdasági fejlődés legutóbbi szakaszában, az iparosodásban a  közös
séget akadályozó több  nehézség jelentkezik. Az iparosítási nagyobb föld
rajz i egységeket feltételez, am elyeket az egyes, em ber nem  tud könnyen 
áttekinteni. Együtt já r  a  városiasodássál, nagy em bertöm égek m ozgá
sával.

A folyam at kis családi egységekhez vezet és csökkenti a  családok 
teherbírását. Azzal a  veszéllyel jár, hogy a  gyengébb családtagok — öre
gek és fogyatékosok — k ivá lnak  a  családból. Ilyen elkülönüléssel fizet 
ez a csoport az  iparosodás előnyeiért.

Az iparosodás feltétele határokon  felüli egységek, állam ok képzése. 
Az iparosodás a  technikai és szociális szervezetek bizonyos m inim um át 
feltételezi, hogy megvalósuljon határokon  felüli szinten az  ipari m unka- 
megosztás és a  gazdasági növekedés.

E fejlődés term észetes, e tikai következm énye, hogy az  az állam , 
am elyik felelős az  iparosításért, az in frastru k tú rák  fe lá llításáért stb., 
m agára válla lja  azoknak a  perem csoportoknak szükséges átform álását
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és kom penzálását, am elyeknél korlátozott a  térbeli lehetőségek m ia tt a  
közösség kibontakozása. I t t  kell a  törvényhozásinak a  nem zetiségi kö
zösséget te ttek re  váltani.

Az állam ok gondoskodnak arról, hogy ezek a  célkitűzések n e  m a
rad janak  üres etilkai szólamok, hanem  p rak tikus cselekvésekké váljanak.

E llenvetésként lehetne felhozni, hogy az  ilyen dolgok m egvalósítá
sához a  segélyforrások nagym értékű kihasználása szükséges. Igaz, de a 
szükséges anyagi erők  csupán k is  részét képezik annak  az  előnynek, 
am ely az  iparosodásból és városiasodásból ered. Csak kis részét kell az 
é rin te tt csoportokhoz visszaju tta tn i a  jobb egyensúlyi helyzet érdekében, 
tehá t azért, hogy az  ille tő  állam  jobb lelkiisimerettel . viseltessék fogya
tékos állam polgárai és azok családjai irányában. Jó lélkiisimerettel azon
ban ak k o r élhetünk, h a  belátható  etikai követelm ényeinknek megfele
lően élünk.

1981 a  fogyatékos em ber éve. Így rendelkezett az Egyesült Nemze
tek  Szervezete. A rra  törekszenek, hogy globálisan és nem zeti szem pont
ból is hassanak a  nem zetek és népek le lk iism eretére a  fogyatékos pol
gártá rsak  ügyében. D ániában a  legtöbben egyetértenek abban, hogy a 
fogyatékos em berrel való közösségvállalás nem  egy év kereteibe szorít
ható. A szolidaritást nem  lehet időben korlátozni. Analóg, hogy D ániá
ban a  magáneszközök, am elyeket felh ívásokra gyűjtenek a  lakosság 
egyedeitől, k isebb jelentőségűék az állam i teljesítésekhez képest, am e
lyeket a törvényhozás az  adókból fedez. A nyilvános gyűjtések m egha
tá rozo tt célra m indenképpen bőségesek szoktak lenni. A m odern tá rsa 
dalom ban azonhan a  felhívásoknak általánosaknak  kell lenniük, az  egye
sek lelkiism ereti sz in tje  fölé kell em elkedniük, az állam i lelkiism eret 
szintjéig. A fogyatékos polgártárssal kapcsolatban a  szolidaritás nem 
csak pénzadom ányban kell hogy m egnyilvánuljon, hanem  a  megfelelően 
helyes gyakorlati segítségben is.

A fogyatékosok életfeltétete i n ek  m eghatározója egy társadalom ban 
a  nem zeti politika dinam izm usa. A nem zeti azonosság és szolidaritás a  
fogyatékos polgárral politikai m agatartásban  és politikai cselekvésben 
kell hogy m egnyilvánuljon. Tudatos m eggondolásra és szervezett cselek
vésre van szükség, s  ez etikai követélm ény. A dolog nem  oldódik meg 
önm agától, m ert a  szociális cselekvési nem zeti szinten kollektív  rend 
szerbe illeszkedik bele.

Az ilyen szervezeteknek kell felelősséget hordozniuk azért, hogy a 
társadalom , m inden egyede azonos em beri jogokat élvezhessen, tek in te t 
nélkü l képességeire és lehetőségeim  Ennek a  szervezetnek egyszersm ind 
ellenőriznie kell, hogy ezeket a  jogokat m eg is  tartsák .

Term észetesen m indez nem  je len ti azt, hogy a  polgár egyénileg 
nem  hordoz felelősséget fogyatékos em bertársáért. A fogyatékos polgár- 
társi segélyezése a  dolognak csak anyagi oldala. Az, hogy a  polgárok 
m egfizetik a, szükséges: adóikat, nem  m entesíti őket az etikai követelm é
nyektől. Fogyatékos em bertársa ikkal való  szolidaritásukat k i kell nyil
vánítaniuk. Ennék érdekéiben folyam atos nyilvános inform ációra van 
szükség az országban.

D ániában a  fogyatékos em berről való gondoskodás m egújulása 1952 
ó ta a  szülők nem zeti szövetségétől ered. Felhívási indu lt el 1953-ban 
azoktól a  szülőktől, ak iknek  gyerm ekeik nagy otthonokban vo ltak  el
helyezve. A felhívás b írá la t tárgyává te tte  a  fennálló viszonyokat, a  
nagy m éretű  hálóterm eket, a  passzív elhelyezést, az oktatás és a  foglal
koztatás hiányát.

A felhívásnak h a tása  volt. 1954-ben korm ánybizottság á llt össze.
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1959- ben külön törvényt hoztak  a  fogyatékosok állam i gondozásáról.
1960- ban külön k iépíte tték  a  gondozás rendszerét, külön, iskolákat, óvo
dákat lé tesítettek  fogyatékos gyerm ekek részére és m űhelyeket fogyaté
kos gyermeke k foglalkoztatására. Ez a  rendszer 1980-ban 600 óvodai he
lyet, 5000 iskolai helyet és 6500 m űhelybeli helyet foglalt magában.

Egyidejűleg bevezették a  te rü le ti gondozást is, s ezzel lehetővé vált 
a  kliensek intézeten kívüli lakása. A lternatíva adódott így a  lakás for
m á já t illetően. Egyidejűleg jav íto ttak  az  intézm ények állapotán, m inde
nek e lő tt a  nagy  régi hálóhelységeket osztották fel, s  az  ú jonnan épü lt 
intézm ényekben pedig sok egyszemélyes szobát rendeztek be.

Az új tö rvénnyel a  gondoskodás dem okratizálódott abban  az  é r te 
lemben, hogy a  szülők szervezete form álisan befolyást gyakorolhatott a 
gondozásra különböző csoportoknál és szinten. A dolgok további m ene
tében szoros együttm űködésben m arad t ez a  szövetség az  állam m al.

A dán fejlődés nem  előre m egfogalm azott elm élet a lap ján  tö rtén t. 
Sokkal inkább  okszerű jellege van, Az első követelm ény a  szülők szö
vetsége részéről a  gondozás m eg jav ítására irányult.

N orm alizálás teh á t azt jelenti, hogy a  jogokat és életfeltételeket il
letően egyenlőség vön. Tulajdonképpen teh á t a  dem okratikus egyen lősé- 
gi elv etikai következménye. Vagy egyházi nyelven: m inden em ber 
egyenlő Isten előtt. Ilyen követelm ényéknél általános, hogy a  célt, az 
ideált nehezen é rh e tjü k  el, ám  állandóan harcolnunk kell érte. A zt is 
lehetne m ondani, hogy dinam ikus fogalom  és nem  abszolút um.

A m int m ondottuk D ániában nem  előre m egfogalm azott elm élet 
alap ján  cselekedtünk. Szilárd m eghatározás nélkül is elindu lt valam i 
D ániában a  fogyatékosok jogainak érvényesítésére s  ez fontosabb, m in t 
m egvárni a  tökéletes elméletet.

A norm alizálás elve o tt kezdődik tulajdonképpen, aho l b iztosítják 
a fogyatékos em ber részére az  élethez való  jogot. Ha ez t elism erjük, a 
következm ényeket is el kell fogadnunk.

A legújabb fejlődés Dániában

P ár évvel ezelő tt D ániában levonták  a  norm alizálás elvének végső 
következményét, am i a  fogyatékosok szolgálatának jogait és azok érvé
nyesítését jelenti. Általános, szociális reform  kapcsán úgy ta lálták , hogy 
a  norm alizálási e lvvel ellentétben van , ha fogyatékosok részére külön 
törvényhozás és külön irány ítás m űködik. A vezérgondolatot így fogal
m azták meg: fogyatékos em bertársa inknak  úgy szolgálunk a  legjobban, 
h a  ugyanazok a, hatóságok szolgálják k i őket, am elyek a  többi á llam 
polgárt, ak ik  bárm ifé le  segítségre szoru lnak  a  tá rsadalom  részéről, ak á r  
képzésről, a k á r  .egészségi vagy szociális szolgáltatásról van  is szó.

1970-ben kom m unális reform ot vezettek be D ániában, am ely m eg
változta tta  az  ország beosztását. N agyobbá le ttek  a  községek és k e rü le 
tek, s  ezzel alkalm asabbak  a rra , hogy sa já t iskolai, egészségügyi és szo
ciális fe ladata ika t elvégezhessék.

Egyidejűleg korm ánybizottság m űködött a szociális törvények egy
szerűsítése érdekében. 1974-ben elkészült a  szociális segítségnyújtási le
hetőségeinek összefoglaló katalógusa. Eszerint a  segítségeit a  szükségnek 
megfelelően kell nyújtan i ési nem  szabad a  szükség okától függővé tenni.

A reform ot 1980. jan u ár 1-e óta te ljes egészében m egvalósították. 
Ezzel D ániában jogi és gyakorlati vonatkozásban m egvalósult az é r te l
mi és egyéb fogyatékosok gondozásának integrációja. Ez nem  azt jelenti, 
hogy a fogyatékost a  társadalom  közvetlenül integrálta , hanem  azt, hogy
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a  törvényi, végrehajtási és anyagi integráció im m ár m egkönnyíti az 
egyéni integrálódóst. A  törvény magába, fog lalja a  tanácsadástól kezdve 
a  vezetésen á t a  gazdasági és gyakorlati segítségnyújtásnak a  m ódozatait 
egészen az in tézetben való  tartózkodásig. Az állam  ellenőrző m unkája 
elsősorban az ötéves, tervekben  valósul meg, am elyeket évente állítanak  
össze a  községek és  kerületek.

Nemzetközi vonatkozások

Ami D ániában norm ális, más országban nem  az. A norm alizálási 
elv azonban önm agában nemzetközileg használható. Értelm i fogyatékos 
em ber m inden országban kell, hogy jogot birtokoljon olyan é le tfeltéte
lekre, am elyek országában és korának  m egfelelően norm álisak. D inam i
kus m egfogalm azásban: azért kell dolgozni, hogy így legyen. M agán 
vagy állam i ind ításra  ke li-e  történnie, centrálisán , vagy nem , a  körü l
m ények és tradíciók szab ják  meg egy-egy országban. A tapasz ta la t azt 
m uta tja , hogy kell lenni egy erőnek, am ely  a  társadalom  lelkiismeretiét 
ébren ta rtja .

A dán eredm ények természetesen. nem  alkalm azhatók egyszerűen 
m ás országokban. A m ai szintet; húszéves előzmény u tán  értük  el. A 
norm alizálási élvnek is. van idői d inam ikája: am i ma normális., húsz év
vel ezelő tt nem  vo lt az  és fordítva. Az e lm ú lt időszakban is létesültek 
olyan intézmények, am elyéket ma, téves beruházásnak ítélünk.

A dániai fejlem ények nem zetközi érdeklődésire ta rto tta k  számot. 
K onkrét példaként em lítem  azt a  nem zetközi dialógust, am ely  D ánia és 
az  NSZK között, a, ké t állam  gondozói központjában indult meg. Tudo
m ányos módszerekkel vizsgálják, hogyan fogalm azódik és valósul a  
norm alizálás elve a  k é t országban. Az eddigi eredm ények a z t m utatják , 
hogy a  közös célkitűzések ellenére m ásképpen a laku l a  normalizálás, a  
jogban, célokban és a  prak tikus eredm ényekben is a  k é t országban.

A vizsgálódások k ite rjednék  a r ra  a  kérdésre is, hogy lehetséges-e 
elveket és tapasztalatokat egyik országból a  m ásikba átvinni. Az átv itel 
gyakorlati eredm ényeinek feltétele m inim ális hasonlóság az  érdekelt 
állam ok gazdasági, kulturális ' és. technikai életében. Ilyen hasonlóságra 
példa az  ö t északi állami (Dánia, Norvégia, Iz iand, Finnország, Svédor
szági. Ezekben az  állam okban, hosszú évek  ó ta folyam atos összműködés 
van m inden területen , nagy  gyakorlati hasonlóság és közösség alapján , 
s így a  fogyatékosok gondozásának szolgálatában is.

Az ENSZ-év példa a rra , hogy állam ok konkrét eikötelezése nélkü l 
is lehetséges, népek között in iciatívák átvétele. Rem élhető az, hogy a 
felh ívás az ENSZ tagállam ainak  lelkiism eretéhez szól és ta rtós eredm é
nyeket is fog hozni.

Az értelm i fogyatékosok gondozása te rü le tén  m ár m egjelent 1971- 
ben is ENSZ határozat, am ely az  érte lm i fogyatékosok jogairó l szól. A 
jog alapján, h ív ja  fel cselekvésre a  tagállam okat. A deklaráció a lap ja  
egy 1968. évi deklaráció, am elyet az érte lm i fogyatékosok érdekében 
a lak u lt nem zetközi liga bocsátott ki. Ez az  1960-ban a laku lt liga m agá
ban foglalja a  legtöbb ország szülői és b a rá ti köreit és tám ogatja  azo
kat. Főként inform ációk továbbadása és nem zetközi konferenciák  ren 
dezése a, célja.

Egy m ásik szervezet is dolgozik nem zetközi szinten az érté lm i fo
gyatékosok érdekében, s ez az  1964-ben K oppenhágában a laku lt nem 
zetközi társaság érte lm i fogyatékosok ügyeinek tudom ányos tanu lm á
nyozását m ozdítja elő.
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A fogyatékosok érdekében ezekem a  szervezeteken kívü l is b izott
ságok m űködnek a  korm ányzatok nem zetközi szerveinél, m int am ilye
nek az ENSZ, UNESCO, M unka Világszervezet. Dán szakem berek köz
rem űködésével több  kétoldalú szervezet is jö tt létre.

A törekvések országhatáron felü l legtöbb esetben a  képzés, a  gya
ko rla t és a  jog terü letén  történő gondolatcserék célját szolgálják, vagy 
egyszerűen csak a  különböző országok problém áinak ism ertetését. E v i
lágban azonban, am elyben fokozódó m értékben kerü lünk  függésbe egy
mástól, cél kell, hogy legyen a  nem zeti szolidaritás m elle tt nem zetközi 
szolidaritás k ia laku lása  is, am ely  szükséges ahhoz, hogy a  fogyatékos 
em bertárs részére em beribb é le te t biztosítsunk.

Az a  norm ális dolog, h a  országok tanu lnak  egym ástól. Ez különö
sen anyagi vonatkozásokban, érvényesül. Nem hisszük, hogy az értelm i 
fogyatékos em ber gondozása tekintetéiben D ániában m egtaláltuk  vo lna a  
bölcsek kövét. Az e lm últ húsz évben azonban nagy lép tekkel halad tunk  
előre és m indig örömmel vesszük a  párbeszédet. Nagyon örülnénk a n 
nak  is, ha M agyarországgal ilyen párbeszéd jöhetne létre.

Fordította: Muncz Frigyes
i

Az öregség terhei és áldásai
,,Az éveid
M int a m adarak lassan elröpülnek.”

Rónay György: Evek

A közgondolkodásban az öregkor az élet összeomlásának a szaka
sza. E lőszeretettel ábrázolják is az életet olyan görbével, amelyik a szü
letéstől eleinte felfelé ível, m ajd a te tőpon t elérése u tán  lefelé hanyatlik . 
Az eszmény a fiatal kor, sőt a fiatalság a norma is. Ez a norm a ha t a m un
kában, sportban, divatban, az egészség vonalán és számos más te rü 
leten.

Az „élet delén” tú lju to tt öregedő ember m ár nem tu d ja  ezt a koráb
ban általa is ta r to t t  norm át teljesíteni. H anyatlik  az egészsége. É rzék
szerveinek működése fokozatosan gyengül, látása, hallása romlik. Csök
kennek az energiák. K örü lhatáro ltabb  a gondolkodása, személyisége 
is változik. K orlátozottabb az új helyzetekhez való alkalmazkodási 
képessége. P latón  így foglalja össze röviden ezeket a változásokat: 
„Félj az öregségtől, m ert nem  jön egyedül” . Ezek a nem  kívánt vál
tozások sok más egyébbel együ tt igazolni látszanak azt, hogy életünk 
harm adik harm ada negatív fázis, amelyiktől félni kell. Ezért bizonyá
ra  találó a következő m egállapítás: „Mindenki sokáig szeretne élni. És 
senki sem szeretne megöregedni” (Sir Adolphe Abraham s). A költő  is 
félve kérdez:

„Mivel jössz, öregkor, milyen őrületekkel, 
gonoszsággal, rigolyával, szeszéllyel, 
milyen rokkanásaival a testnek, 
s a lélek milyen hibbanásaival?”

R ónay: Intro itus
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Sokan élik á t az évek m úlásának tényét katasztrófahangulatban. 
Az élet csúcsára ju tv a  lelnek a hanyatlástól. Görcsösen igyekeznek fiata
lok m aradni, vagy legalább fiatalosnak látszani. S m iután  ez nem sikerül
het, félnek és kétségbe esnek. Valaki így vall erről: „E gy életen á t  arra 
neveltek, hogy életem pályája mindig fölfelé ível. Ahogy nőttem , fej
lődtem , tanultam , a szakm ám ban előrehaladtam , az mind ezt igazolta. 
A ztán valahol 40—50 között behívott a főnököm és azt m ondta, hogy 
kiöregedtem. Húszon- vagy harmincévesnek kellene a helyemre jönnie. 
A zóta félek, néha sírok, néha elbizonytalankodom . A család meg a ba
rá tok  is észrevesznek ebből valam it. És félek, hogy még több is ki
derül. Világéletemben hegymászó voltam , de hegyről lefelé sohasem 
szerettem  menni. És m ost lefelé megy az é l e t . . . ”

Ebbe a helyzetbe ju tv a  egyre többen kérdőjelezik meg az élet ér
te lm ét is. Az öregkori öngyilkosságok szám ának nagyfokú emelkedése 
is egyértelműen erre u ta l. Még három évtizede is ritkaságszám ba m ent 
az idős emberek öngyilkossága, azóta világszerte roham osan elterjedt 
(Pödinger 1977). M agyarországon az 1946 — 53. évek, átlagában a népes
ség kb. egytizedét kitevő 60 éven felüliek az öngyilkosoknak több, 
m in t egyharm adát (33,6%) te tték  ki (Acsády, 1957). A „R öpira t az ön- 
gyilkosságról” című közism ert könyv egyik fejezetének címe is „É le tu n t 
öregek” (Gergely, 1981). Sokan nem ju tn ak  el ugyan az öngyilkosságig, 
de rezignáltságban, mély pesszimizmusban élnek, elveszítve az élet 
célját, nem találva örömeit.

A nyugdíjazás is nagy gyakorisággal válságot jelent. Az em ber úgy 
érzi, hogy élete értelm ét m unkája és az érte járó bér határozza meg, — 
írja  Beauvoir —, és így az élet értelm ét veszíti el, amikor nyugalom ba 
kerül. S idézi Burgess-t: „A nyugdíjas szerepe az, hogy nincs m ár 
szerepe” . Más szavakkal ez azt jelenti, hogy elveszítette a helyét a 
társadalom ban, elveszítette a m éltóságát és a realitását. (Evangelischer 
Erwachsenenkatechism us, 1975). Pedig a hasznos tevékenységből való 
hirtelen kizárás rendkívül m eggyorsíthatja egy ember hanyatlásá t 
(Schm idt, 1972).

Nem véletlen te h á t a jelszó: életet az éveknek! Mert az évek száma 
emelkedik. Ma m indenki nagy valószínűséggel szám íthat arra, hogy meg 
fog öregedni, s osztoznia kell az öregek sorsában (Acsády, 1957). Más
részt az általános életkor növekedése azt jelenti, hogy a népesség foko
zatosan öregszik, növekszik az öregkornak száma és aránya. Ez a te r 
mészetes folyamat sok örvendetes tényezőnek a következménye. U gyan
akkor felvet egy sor megoldásra váró kérdést is a társadalm i és gaz
dasági kérdések m ellett. A megöregedés együ tt jár-e annak értelmes ki
töltésével? Szükségszerű-e, hogy az öregkort boldogtalanul és belsőleg 
kifosztva kell átélni? Melyek az öregség ajándékai és feladatai? Mi a 
m ondanivalónk az öregségtől rettegők félelmeire?

Az öregkorúak szám ának és arányának a népességen belüli növe
kedése az egyház népét is érinti. A felgyorsult életritm us is-m agával 
hozza, hogy ma több idős ül a tem plom padokban, m int fiatal. Az öregek 
évével kapcsolatban a figyelem most tudatosan  is feléjük fordul. Velük 
kapcsolatos személyes, gyülekezeti és intézményes feladataink átgon
dolása idén LMK tém ánk. I t t  én éppen ezért nem ezt, hanem  a fenti kér
désekre adható válaszunkat keresem. Mit m ondhatunk az időseknek 
életkorunk kérdéseire és problémáira, ezekre milyen m egoldást ad 
Isten igéje?
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Az öregek éve kapcsán bizonyára sok gyülekezetben ta rtan ak  
szeretetvendégségeket, csendesnapokat, egyéb alkalm akat. Ezekhez sze
retnénk segítséget nyújtan i a dolgozattal és a benne összegyűjtött il
lusztrációkkal. A hellyel való takarékos gazdálkodás m ia tt a versek
ből rendszerint csak részleteket közlök. De legtöbbje nemcsak idézett 
soraiban alkalm as felhasználásra, hanem  teljes terjedelm ében is. Elő- 
keresésük bizonyára nem okoz gondot sehol.

M ondanivalóm nem lehet teljes. A rendelkezésemre álló anyag sem 
az, s még ebből is válogatnom  kellett. De sokkal inkább azért, m ert még 
kívülről látom  az öregség kérdéseit. Az emberi lét jelenségeihez tartozik  
az is, hogy „lényeges dolgokat előbb á t, illetve meg kell élnünk, hogy 
megértsük azokat” (Pödinger, 1977). A vallás is ilyen. Semmit sem tudsz 
a vallásról, amíg nem éltél törvényei szerint, — m ondja W ilder egyik 
regényének szereplője. Minden bizonnyal az öregség is azok közé a je
lenségek közé tartozik , amelyek mások belülről, m in t kívülről nézve. 
De Isten igéje egyformán m értéke fiatalabbnak és idősebbnek. Másrészt 
a  segítségül h ív o tt költők és írók szinte kivétel nélkül idősek. Ők mór 
belülről látnak. Átélik az öregkor félelmeit és örömeit. Egyébként „az 
öregkorról” — így igaz — nincs irodalom. Az öregkornak nincs szép- 
irodalma. Készül olvasnivaló a gyermekeknek, a serdülő lányoknak, az 
ifjúságnak. Az öregeknek mindmáig nem készült (Illyés, 1969). Amit 
írnak az öregségről, ők írják teh á t, az idősek. S ezért hiteles a m ondani
való.

A z öregség Isten ajándéka

H a Isten akarja, élünk (Jk  4,15), hiszen nála van az élet forrása 
(Zsolt 36,10). Ő az öregkorra is ígéri: „Vénségtekig ugyanaz m ara
dok, ősz korotokig én hordozlak” (És 46,4). Az öregség nem  félelmetes 
sors, hanem Isten terem tési rendje és ajándéka.

„K eresztyén felfogás szerint az öregkor nem  az élet összeomlása, 
hanem beteljesülése” (Höffner, 1977). Nem végzetes életkor, ilyen egyéb
ként sincs. E zért kell fenntartással fogadnunk az élet eleinte felfelé 
ívelő m ajd lefelé hanyatló értékelését. Az életvonal ilyen ábrázolása 
ta lán  egyes fiziológiai funkciók szem pontjából helyénvaló, m ondja a 
pszichológus W. Pödinger, de helytelen lényeges pszichológiai funkci
ókkal kapcsolatban, a lelki egészségtan-szempontjából pedig egyenesen 
elutasítandó. „Az életet tágabb  és átfogóbb dimenziókban tekintve /ál
landóan emelkedő görbének kellene felfognunk, aholis minden élet
szakaszban az élet új területei, elsősorban lelki-szellemi és egészen külö
nösen világnézeti-vallási terü letek  táru lnak  k i” (Pödinger, 1977). H itünk  
szám ára életünk vonala nem törik  meg az öregedéssel és a halállal, ha
nem tú lm u ta t földi életünk ha tá rán  is az örökkévalóságba. Istennel 
tud juk  bölcs szívvel számlálni nap jainkat (Zsolt 90, 10—12).

Az öregség te h á t nem az élet vége egyszerűen, hanem  a koronája 
(Hárdi, 1982). K orlá taival együ tt az. Isten szemében nem  csökkentebb 
értékű valaki csak azért, m ert m ár nagyott hall. „Az öreg ember leg
nagyobb feladata tudom ásul venni helyzetét: ham ar elfáradok, gyenge 
vagyok, életem lehetőségei beszűkültek, — de ember vagyok” (Evan- 
gelischer Erw achsenenkatechism us, 1975). Az ige így tan ít: „E zért 
teh á t nem  csüggedünk. Sőt ha  a külső emberünk megromlik is, a belső 
em berünk mégis megújul napról n ap ra” (2 K or 4,16).
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Az öregség Isten ajándéka:
„Ö rülni én is jó l tudok  nagyon,
H etvenkét éve, hogy el sem hagyom.

Nincs m ár a földön semmi, am it várnék.
Tudom , hogy minden óra szép ajándék.”

Sík Sándor: Dáliák.

Erről vall egy m ásik verse is:

Hosszú élet
Most, hogy hetvenes éveimet töltöm ,
Megértem, am it sohse hittem ,
Hogy hosszú életű lettem  a földön.
Hiszem az igét kopott b ib liám nak:
Azért van ez,
Mert tiszteltem  a tyám at és anyám at.
A hosszú életet, Isten nevében, h á t csak megértem, 
De lesz-e benne köszönet?
De van-e benne érdem?
A hosszú életből ta lán  elég is lenne ennyi:
Aki szeret, annak, ak it szeret,
Szeretne m ár u tána  menni.
Menni, de oda menni,
Ahová mennek mind, akik szeretnek 

Engedj még egy-két esztendőt, Uram,
Az égi és a földi szeretetnek.

A z öregséget el kell fogadnunk

Ez az öregséggel járó terhek elfogadását is jelenti. Tudom ásul venni, 
hogy fáradékonyabb az ember testi és szellemi m unkájában egyaránt. 
T udni, hogy lazul a környezettel való kapcsolat, „am ely leginkább abban 
az ism ert jelenségben nyilvánul meg, hogy az öregemberek általában  
feledékenyek” (Nyirő, 1957). Elfogadni, ha  „tövis adatik  testünkbe” , 
elfogadni a „nem szeretem  napokat” (Péld 12, 1 — 5).

Az öregségnek ezek a  terhei sok költem ényben megfogalmazódnak. 
Falu  Tamás 92 évesen ír ta :

T ám aszto tt fal az öregség, 
vigyázz, hogy össze ne essék.
I t t  is fáj m ár, o tt is fáj már, 
fáj a szívnél, fáj a m ájnál, 
fáj a gyomor és a bendő, 
reum ád is említendő, 
fáj a melled, fáj a há tad , 
nincs egy ép testrész m ár nálad, 
fáj a bokád, fáj a térded, 
kívánjam , hogy ezt m egérjed?

(Születésnapra)
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Ugyanerről ír Öregség című versében is. R ónay György az öreg
séget „keserű kopárságnak” is nevezi (A vénség panaszaiból), m áskor a 
hiányokon kesereg:

Életem  polcain m ár
bárhova nyúlok,
i t t  is, o tt is hiányzik valam i. . .

(Záróra)

Áprily Lajos megkérdezi a hosszú életet kívánóktól:

Öregséget kívánsz? Nagy ára  van :
Nem mindig egy csapással sú jt a  vég.
Ki éltél töretlenül, vígan,
mi akarsz lenni: vak  vagy nyom orék?

(Az öregség ellen)

Minderre Jób  válaszánál többet nem tudunk  m ondani, — de ez 
elég: „H a  a jó t elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk (Jób 
2,10). Ebben az alázatban lehet együtt élni a bajokkal is, még csendes 
derűvel is szemlélve azokat:

H á t még a  m indennapi tárgyak.
Azok lettek  csak csúfok és csalárdak!
Nem fog a fog, nem  vág a kés,
Táncol a toll, reszket a kéz,
Szűk lesz a gom blyuk, kövér lesz a gomb, 
Öltözködés, vetkőzés csupa gond.
A dunna meleg, de hideg a paplan,
T akarva nem  jó, h á t még tak a ra tlan ! ( . . . )  
Á lm atlan éjjel, roppanó derék,
Hol eggyel több, hol kevesebb kerék,
Egy szép szó mellé kilenc kellemetlen,
Egyszer a te s t nyög, másszor meg a lelkem:
Mindez egyet m ond, m int versben a refrén,
Em ber vagy, vén vagy, fejeden a törvény. ( . . . )

(Sík Sándor: Dörmögés)

A betegségeket az örök hazába hívó követeknek is nézheti a h it:

Az öreg em ber soha sincs m agában:
Ülvén egyedül rozzant sátorában,
N appal ném án, éjente éberül 
N em -hitt vendégek guggolják körül.

A betegségek. . .  ( . . . )

Onnan érkeznek hírnöknek, fu tárnak ,
Ahol engemet bölcsőm óta várnak,
Ahová ra jtu k  á t vezet az ú t,
Kezeik tá r já k  ke tté  a kaput. ( . . . )

(Sík Sándor: Vendégek)
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E z a h it szépíti meg öreg korban is az életet:

K orán esteledik. De az ég m ost is csupa csillag,
• hiába szöktél el, fiatalság.

(R ónay: H iába)

Ez a h it tu d  túlnézni az öregség terhein:

Öregkor

E gyre sö té tebb  
alagút.

De egyre fényesebbek 
a  lám pák.

(R ónay)

Meddő kísérletezés az öregség tagadása. Csak belső vereséggel vég
ződhet az a harc, am it egyesek az öregedés ellen folytatnak. Az ember 
nem addig fiatal, amíg fiatalként viselkedik (Pödinger, 1977). Szomorú 
lá tvány  a külső és belső m askara, amikor a fiatalos ruházat ellentétben 
áll az agg külsővel, a zajos kedvtelések pedig megviselik a nyugalm at 
áhítozó szervezetet (Nyirő, 1957). Az öregséget Isten kezéből elfogadni 
az t is jelenti, hogy vállalom  és tudom ásul veszem mindezt, am i vele já r:

Öregember reggeli imádsága

Felébredtem  Uram . Ugye nem haragszol, ha azzal kezdem, hogy 
nem  bántam  volna, ha  m ár nem ébredek föl. De azért köszönöm ezt a 
napot, am elyet m ost adsz nekem. Legyen meg a te  akaratod ebben is.

E zelőtt ö t-hat évtizeddel nem gondoltam  volna, hogy ilyen hosszúra 
nyúlik  az életem. Te tudod, Uram, hogy m i m inden já r az öregséggel. 
S nem fog téged bosszantani, ha kérek.

Add, hogy am ikor jelentkezik a reum ám , szorongat a fulladás, zihál 
a  mellem, összevissza kalim pál a szívem, akkor jusson eszembe, hogy 
sokáig voltam  egészséges is. Most köszönöm azt az időt is neked, m ert 
akkor nem ju to tt  eszembe, hogy hálá t adjak érte. Segíts, hogy ne 
legyek irigy öregember, aki sanda szemmel néz az egészségesekre.

Látod, Istenem, m ennyi m indent kellene csinálnom és milyen sokat 
szeretnék még tenni. S az t is látód, m ennyire fáj napról napra, ú jra  és 
ú jra  megélni tehetetlenségem et. Amikor ism ételten tapasztalom , amire 
F iad  figyelm eztetett: a lélek ugyan kész, de a test gyönge. Ilyenkor 
segíts, hogy ne csüggedjek el, hanem legyen erőm újra kezdeni, ismét 
próbálkozni, h á tha  sikerül.

Ó, csak tudnék az enyéimnek segíteni. De m ár semmi hasznom at 
nem  veszik. Csak teher vagyok szám ukra. Istenem  segíts, hogy el bír
jam  viselni kiszolgáltatottságom at. Segíts, hogy jó lélekkel tu d jak  el
fogadni.

Fecsegő vénem ber lettem , Uram. Add, hogy senkinek ezzel terhére 
ne legyek. Segíts, hogy tap in ta tos legyek és észrevegyem, ha  valahol 
fölösleges vagyok. A dd meg azt a kegyelmet, hogy tu d jak  m agam  m a
radni és önmagámmal tu d jak  m it kezdeni. Sőt ennél még többe t kérek, 
Istenem . Add, hogy jól érezzem magam kettesben veled.
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Te tudod, milyen érzékeny vagyok. Tudod, m ennyire fáj, am ikor 
a fiatalok nem érdeklődnek bajaim  és problémáim irán t, amikor nincs 
idejük m eghallgatni és türelm etlenül belém fojtják a szót. Add, hogy ne 
fájjon a vállrándítás vagy a lesajnáló ajkbiggyesztés. Segíts, hogy meg
értsem  az elfoglalt, küszködő, ideges fiatalokat és szeretettel elfogad
jam  őket olyanoknak, amilyenek. 

Istenem , napról napra jobban tapasztalom , hogy m indent elfelej
tek. A zt kérem tőleg, hogy feledékenységemmel senkinek b a jt vagy kel
lemetlenséget ne okozzak. De főként arra  kérlek, segíts, hogy soha ne 
feledkezzem meg rólad, én Istenem .

S add, hogy m a valam i jó t is tehessek. Legalább egy kedves szót 
vagy szerető m osolyt ju ttassak  em bertársaim nak. Hiszen vannak, sokan 
vannak, akik még nálam  is gyengébbek, tehetetlenebbek és elhagyot- 
tabbak . E zért kérlek, segíts, hogy ne zúgolódjam, ne lázadozzam. E llen
kezőleg. Segíts, hogy legalább icipici hála gyulladjon szívemben irántad .

H a  pedig ez a mai lenne életem utolsó napja, akkor alázatos szívvel 
minden bűnöm ért bocsánatot kérve, A tyám , a te  kezedbe ajánlom  lel- 
kemet. Ámen.

Lehet ugyan, hogy „a messze látó szem könnyel te lt , pár lépésnél 
nem lá t to v áb b ” (Falu Tam ás: Öregség), — de Isten t a h it ennek elle
nére közel lá tja :

H etven körül
Az ember mindennek örül.

H etven felé
Mint felhőn á t az esti napkorong,
Mindenfelé
Egy fényességes árny borong:
Az Istené.

(Sík Sándor: H etven felé)

Tőle még hum ort is kérhetünk, hogy idős korban is el tud juk  fogadni 
önm agunkat:

H etven éves fiatalnak 
Még valam i kellene:
H um ort, hum ort önts szívembe,
Meghallgatás Istene! ( . . . )

H át az öreg, aki hordoz 
Harm inchárom  nyavalyát 
S kétszer annyi gyengeséget,
H onnan vegye m osolyát?
H onnan erőt elviselni,
K inevetni önm agát,
Megmaradni emberszinten 
Éjek éjszakáin á t!  ( . . . )

Uram, egy babszemnyi lélek 
küldi Hozzád sóhaját:
Csorgasd cserepes ajkára 
Öregeid hum orát.

(Sík Sándor: Im ádság hum orért)
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Az élet utolsó felvonása, az öregség ugyan nem lesz vígjátékká, 
de nem  is tragédia, — írja  Zs. Tüdős K lára „Mire m egvénülünk” című 
írásában (Tüdős, 1980).

Az öregség áldásai

1. Első helyen a m unkát kell megemlíteni. É letünk soha nem  lehet 
úgy befejezett, hogy m á r  nincs semmi tennivalónk. A tétlenség megöli 
az em bert. „E lviselhetetlen, ha az öregek úgy érzik, hogy nincs rá juk  
szükség, ha fölöslegesek, ha nyűgként és k oloncként élnek em bertársaik 
nyakán  (Hárdi, 1982). G yakran az idős emberek élete egyetlen nagy küz
delem a tétlenség ellen, míg végül is a tétlenség küzdi le az életüket. 
(Schmidt, 1972). K orányi m egállapítása szerint az izomzat általában 
a szervek munkaképessége akkor hanyatlik  gyorsan és erőteljesen, ha 
az izmok, illetve a szervek használatát az öreg ember elhanyagolja 
(H aranghy, 1957).

Ez a m unka nem  lehet megfeszített, fizikai és lelki erejét megha
ladó. Ez sietteti az öregedést. De legalább annyira a tevékenység nél
küli élet is. Meg kell tanu ln i a hasznos tevékenységet az öregkor ad ta  
korlátok keretei között végezni, a meglévő lehetőségeket kihasználni a 
fizikai m unka és a szellemi tevékenység vonalán egyaránt. „Elég meg
figyelni, milyen gyorsan m ondja fel a szolgálatot az emlékezőtehetség 
és a  szellemi képességek egy része azoknál az idős embereknél, akiket 
erőszakkal (például o tthonba való beköltöztetésükkel) m egfosztottak 
feladatkörüktől (Caillot, 1977).

A rany János is „m unkás ,vidám  öregséget” k ívánt m agának (Epi
lógus). Illyés Gyula a faültetést, a  kertépítészetet ta r t ja  öregkori m ű
fajnak, függetlenül a ttó l, hogy van-e az embernek unokája vagy nincs, 
és szereti-e a diót és a  duránci barackot, vagy nem. „Az építészet is, a 
kertészet is a táv la t művészete, illetve világfölfogása. Az öregek messze 
p illan tanak” (Illyés, 1969).

Még a  füvön csepereg a harm at,
A sok ember m ost fordul a falnak;
Legédesebb ilyenkor az álom.
K ertek  aljá t csak egyedül járom.

Egyedül-e? Nem egyedül mégsem;
Öreg bácsi já r a csemetésben,
Le-lehajlik, fiatal m ódjára,
Szinte földet seper a szakálla. ( . . . )

Becses a perc, igazad van , bátya,
A nnak, aki elperegni l á t j a . . .

(Sík  Sándor: H ajnali kertész)

„Sem m it sem aján lhatunk  teh á t melegebben a vénülőknek, m in t a 
halál pillanatáig ta r tó  tevékenységet. ( . . . )  Számomra az az óra értékes, 
m elybe én tö ltö ttem  valam i értéket; m elyet én te ttem  értékessé, amely 
a la tt valam i értékeset míveltem. Vagyis h á t dolgoztam ” (Illyés, 1969).
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M űködte tőbben , m in t v a lah a  is, 
ömölj idő, fo rog ja tok  ti,  agg 
szívek, agyak , h iggyétek , lesz, aki 
szám ba veszi hű  b u zg a lm a to k a t — 
ő rö lje tek , Is ten  v én  m alm ai.

(Illyés: Is te n  vén m alm ai)

2. A  szo lgálat is lehetősége az öregségnek. E z az előzőtől nehezen 
e lvá lasz tha tó , hiszen a hasznos m u n k a  is szo lgálat m ásoknak . Mégis 
kü lön kell figyelnünk  arra , hogy idős k o rb an  is m enny i m in d en t te h e tü n k  
a m ásikért. L eh e t az ak á r csak  egy m osoly is, m in t am elyikről R ónay  
G yörgy ír :

Kettős arckép 

1

Ez az e lk o p ta to tt  szív.
Ez a  rongyo lt tüdő .
E zek a  szé tszagga to tt idegek.

A szem  a sem m iségbe réved.
A száj keserűen  lebiggyed.
E gy  em ber,
akin m á r nem  segíthet senki.

Csupán egy asszony,
aki m égis, m inden  á ld o tt reggel
b íz ta tv a  rám osolyog.

2

Ezek az á tv ir ra sz to tt é jszakák.
Ez a fülelő lapu lás a re ttegésben , 
hogy lélegzik-e még.

A k ia lv a tlan ság , a  soha nem  
csillapuló szorongás.
E gy  asszony,
A kin m á r nem  seg íthet sem m i.

Csupán a  szüntelen  k ik én y sze ríte tt 
Csöndes erő, hogy  m inden á ld o tt reggel 
b íz ta tv a  rám osolyogjak .

Ady Endre is így őrzi társát:

M ár vénülő  kezem m el,
F ogom  m eg a  kezedet,
M ár vénülő  szem em m el 
Ő rizem  a szem edet. ( . . . )
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N em  tudom , m ié rt, m eddig,
M aradok meg m ég neked,
De a kezedet fogom  
S őrizem  a szem edet.

(ő rizem  a  szem ed)

V annak  szolgálatok, am elyeket csak az öregek tu d n a k  elvégezni:

T i keskeny  a jk ak , k ik  a  ha llg a tásb an  
M ár m inden  t i tk o t  m e g tan u lta to k ,
T an ítg assa to k , ö regasszonyok!

G azdag  szem ek, szelíd tengerszem ecskék, 
M élységesek és hu llám ta lan o k ,
N y u g tassa to k  el, öregasszonyok!

H űvös kezek, de m elegen tap in tó k ,
F agyos a  kezünk , sim ogassatok,
A n y á tlan o k a t, ö regasszonyok! . . .

(Sík S ándor: Ö regasszonyok)

Szolgálat a  családban , a  gyü lekezetben , a  tá rsad a lo m  közösségé
ben, — ak á r külön szerete tvendégségek  p ro g ra m ja  is lehe t a kü lön- 
k ü lö n  sokrétűen  gazdag  té m a  m ia tt.

Az idősekre szükség van  a családokban :

H o v a  lenne sok gyönyörű  család 
H a  ráncos kézzel fel nem  ta r ta n á k  
Továbbszolgáló  n ag y ap ák , anyák . . . .

(Sík S ándor: D örm ögés)

A  fia ta labb  nem zedék  felelős érte , hogy az öregek á t  tu d já k  adni, 
am it rá ju k  bíz Is ten :

O lyanok  ők,
M int ak i u tazn i készül 
és m á r csomagol.

É s n éha , hogyha agg kezük  
já tsz ik  egy szőke gyerekfejen , 
tá n  fá j, h a  érzik, 
hogy  e k é t kézre, 
dolgos kezekre, 
áldó kezekre
senk inek  nincsen szüksége többé . ( . . . )

(W eöres S ándo r: Öregek)

A z idősekre szükség van a gyülekezetekben. P resb ite rn ek  lenni, vagy  
e nélkü l is a „gyü lekeze t vénei”  közé ta r to z n i sem  egyszerűen cím : 
„ . .  .p re sb ite rek e t á llíts  s z o lg á la tb a .. . ”  (F il. 1,5). „E g y  közm ondás a z t 
m o n d ja , „ h a  egyedül élsz, keress fel v a lak it, ak i nálad  m ag án y o sab b ” . 
S zívetekbe akarom  vésn i ezt az igazságot. N y ílja to k  m eg azo k n ak  a  
tá rsa ito k n a k , ak iknek  valam ely  szem pontból m ég úgy sem  m egy, m in t 
n ek tek , ak iknek  va lahogy  segíteni tu d to k . N y ílja tok  m eg beszélgetés-
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ben, a segítő kéz k inyújtásában, gondoskodásban, vagy legalább úgy, 
hogy megérezzék, hogy együttéreztek velük. Jézus nevében ígérem 
nektek: erő t és vigasztalást fogtok ebben találni (Ap Csel 20,35). K i
csiben így az t valósíthatjátok meg, ami nagy összefüggésben m indnyá
junk ra  érvényes. Egy test vagyunk, amelynek sok tag ja  van: azok, 
akik segítséget hoznak és azok, akik részesülnek a segítésben; az egész
ségesebbek és a betegebbek; a fiatalabbak és az öregebbek; azok, akik 
a próbaidőt m egállták, akik benne állnak a m egpróbáltatásban, s azok 
is, akik m ost növekednek a felnőtt kor felé; azok, akik fiatalok, s akik 
az elmúlt időben voltak  fiatalok; az öregek, s akik  holnap tartoznak  az 
idősebb nemzedékhez. M indannyian, együttesen vagyunk Krisztus tes
tének te ljessége .. .  (II. János P ál pápa, 1981).

3. Az imádkozás az öregség szolgálata és lehetősége is. Im ádkozni ön
m agunkért és m ásokért, -  pó to lhatatlan  és mással nem helyettesíthető. 
Amíg valaki imádkozni tud , nem  érezheti feleslegesnek m agát (Lk 2,37). 
Az imádság m in tája  lehet sok más egyéb m ellett egy öreg ir apáca nap
lójából való is:

Megöregszem

Igen, Uram , érzem, megöregszem. Kérlek, őrizz meg engem m ind
attó l, ami az öregeket k iállhatatlanná teszi. Védj meg a fecsegés h a jla 
m ától, ne engedd meg azt hinnem, hogy éppen én vagyok az, akinek 
m induntalan, mindenkihez szólnia kell.

Add meg a hallgatás örömét, a belátást, hogy időnként nincsen 
igazam. Szabadíts meg a ttó l a hiú vágytól, hogy mások ügyeit éppen 
nekem kell rendbe tennem. Tégy engem segítőkésszé, de ne legyek sem 
izgága, sem zsarnok. Adj türelm et, hogy meghallgassam m ások szenve
dését, de tégy pecsétet az ajkam ra, ha  egyre növekvő fájdalm aim ról 
vagy törődöttségem ről ejtenék szót.

Add U ram , hogy higgadt és békességes legyek, ne pedig furcsa, 
ideges, túlpedáns. Add, hogy belenyugodjam lassú testi-lelki fogyatko
zásomba, hogy az embereket és dolgokat elnézően ítéljem  meg, ne pedig 
m egkövesedett előítélettel. Add, hogy ne legyek szenvedélyes bírólája 
azoknak, akik engem nem szívlelnek. Add, Uram, hogy ne őrködjek aggo
dalmasan jogaimon, hiszen tudom , hogy minden semmiség a végtelen 
árnyékában. Add, hogy ne legyek mohó m aradék örömeimben, hanem  
alázatos, engedékeny.

Végül ne engedj elmagányosodnom, hiszen tudod, nekem  is szüksé
gem van egy-egy jóbarátra.

(Illusztráció lehet Zs. Tüdős K lára: Szüntelen imádkozzatok című 
írása is az Isten  m arkában című kötetből.)

4. Az ének is ajándéka az öreg kornak is. Sok idős em ber óráit szé
píti meg a csendes énekelgetés:

Olykor egy-egy ének n y ú jt neki vigaszt;
A h itú jítás kora szülte még azt:
Benne a tö r t szív, bűnt-vallva, leverve,
Vagy erős h itte l Istenhez emelve.

(Arany János: Tam burás öreg úr)

Az énekre felszólítást kapnak  az idősek is: „Ti ifjak a leányokkal, 
öregek a fiatalokkal együtt dicsérjétek az Úr nevét! (Zsolt 148, 12 — 13). 
A ktualitást ad ennek a felszólításnak az új énekeskönyv megjelenése is.
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Új énekeket m egtanulni sincs soha későn. Tudatosan kell ezt képvisel
nünk éppen az öregek évében megjelenő új énekeskönyvvel kapcsolat
ban, hiszen az ú jtó l való elzárkózás leginkább az idősebbeknél tapasz
ta lható . „Öreg csak az, aki a m últban m arad meg. Az ifjúság előjoga 
sokat, m indent m egtanulni. Az öregkor kiváltsága tudni, hogy sohasem 
vagyunk készen a tanulással, hogy mindig kezdők vagyunk és m aradunk 
az élet és Isten iskolájában” (Alfons Kirchgássner, idézi: Rothenberg).

Az öregek énekében nem a formai szépség a döntő:

Az évek a hangszálakat
elkoptatják  vagy m eglazítják, úgyhogy az idős ember 
hangja elcsuklik olykor, ahogy az öreg húr p a ttan  el 
a hegedűn vagy zongorán. De belül fényesen 
ível tovább a dallam, tisztán  a végső taktusig.

(Rónay: A kert)

5. Az öregkornak is áldása a bünbocsánattal való élés. Ide tartoznak  
a m últ bűnei is, am elyek élesen tudnak  vádolni. „Ami elm últ, nem 
lehet m ár m egváltoztatni. Bűnös m ulasztások, cselekedetek néha el
terhelik  a m últunkat. Ezek rendbehozása is adhat az öregkornak ér
telm et. De mi lesz azzal, am it nem lehet m ár rendbehozni, és amihez 
napon ta  még csak hozzárakok? Minél öregebb lesz az ember, annál 
nehezebb m egváltoztatni azokat, am iket ta lán  csak m ost fedezett fel 
élete veszedelmes pontjainak. Sok megöregedett ember afölött kesereg, 
hogy élete elhibázott élet volt és semmit sem tu d  felm utatni. De mi ér
dem nélkül igazulunk meg (Rm 3,24) — ez érvényes az öreg em ber szá
m ára is (Evangelischer Erwachsenenkatechismus).

Bocsásd meg Úristen, ifjúságomnak vétkét,
Sok hitetlenségét, undok fertelmességét;
Töröld el rútságát,
Minden álnokságát,
K önnyebbíts lelkem terhét.

(Balassi: Bocsásd meg Űristen)

Falu Tamás pedig így inti a fiatalokat:

Lesztek még ti  is öregek,
B ánjátok, am it te tte tek ,
S nyugtalanítja  álm otok,
Mit tenni m ulaszto ttatok. (Fiataloknak)

A m últ vétkeihez külön öregkori bűnők veszélyei is járu lnak. Az 
öregkori zsugoriság; a minden garast fogukhoz verő öregek karikatú rái 
az irodalomból közism ertek (Moliére: Fösvény, Ben Johnson: Volpone). 
Tüneteiről esszé-regényében Illyés Gyula is remek oldalakat ír (Illyés, 
1969. 88 kk.). Nemegyszer látni kötekedővé, sőt agresszívvá váló öre
geket. Az öregedés ellen fo ly ta to tt és csak vereséggel végződhető belső 
harc  következménye lehet az is, hogy elkeseredve fordulnak szembe az 
ifjúsággal, hányszor anyósok képesek kórosan gyűlölni m enyüket. Nem 
hiába figyelmeztet a k ö ltő :

H a vén vagy m ár s hazulról távozol, 
csókkal búcsúzz s legyen szavad szelíd.
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L ehet, hogy kom or t á j a t  érsz, aho l 
nem  lesz szám odra  v isszatérn i híd.

(Á prily : H a  vén  vagy  m ár)

6. Az öregség a halál előszobája (Illyés 1969). Szükségszerűen szem 
b esít ez a  ko r azzal a  ténnyel, hogy az életnek h a tá ra  v an . A  vég szem 
szögéből nézni az élete t, a n n a k  végét, a  beíejezést hivő szívvel elfogad
v a , — ez is az öregség a ján d ék a i közé ta rto z ik . „A ki m eghal, és h a l
dokolva nem  tiltak o z ik  a h a lá la  ellen, az m egism erte az igazi öregséget” 
(Lao-ce). E rre  a tiltak o zás nélkü li h a lá lra  b en n ü n k e t a  h it  v eze t el, 
hiszen „ v á r  az az ország, aho l senki se lesz öreg”  (Turm ezei: Lefelé 
ta r tu n k ? ) .

H ogy  ez m enny ire  valóság lehet, ta n ú s ítja  sok kö ltem ény  is. E gy  
csokor Á prily  L ajos verseiből:

É n  Istenem , m i le tt velem :
Nincs bennem  tö b b é  félelem . ( . . . )

K ülönös já rn i egyedül, 
sírnál is félelm etlenül. ( . . . )

S h a  a  ha lá l szó t v á lt velem , 
felelni rezzenéstelen.

(Félelem  nélkül)

Öregség, bölcs fegyelm ezője vérnek ,
ta n íts  m eg, hogy  csendem hez csendben  érjek.
. . .  S közel a  véghez
egy p á to sz ta lan , k u r ta  szó elég lesz,
a tú lsó  p a r to t  lá tó  révülésben
a  „készen v a g y ? ” -ra  ez t felelni: — K észen.

(K érés az öregséghez)

E g y  életben kétsze r v esz te ttem  el.
N incs, nincs. Bús sorso t értem  és k ie tlen t.
H ová  vezetsz u ta m ?  E gy  hang  felel:
K eress m ag ad n ak  e lvesz íthe te tlen t.

(H aza)

Öreg leszek, vénebb  a  téli n ap n á l — 
írtam , s az a  jövő m a  m ár jelen.
H ang  h ív o g a t: T ovább  m iért m a ra d n á l?
V ár a  m agasság, v á r  a  végtelen.

(H ang  h ívogat)

N em  érezheti az ö regkort az élet összeom lásának az, ak i „ tú ln éz  az 
életen” :

C sodálkozott — m e rt nyolcvan vo lt az éve — 
az ag g asty án n á  őszü lt gyerm eken.
É s  néha úgy  n éze tt a  messzeségbe, 
m in t aki tú lnéz  m á r az életen.

(A pám ra gondolok)
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Ez a h it nem a halállal való szembenézés kikerülését jelenti, hanem 
annak vállalását. Sík Sándor egyenesen k ívánja  is, hogy halálát tu d a 
tosan élje á t:

Ügy érzem, az embernek jussa van,
Hogy megélhesse a m aga halálát,
Megélje a borzalmas-nagyszerű 
P illanato t, m ikor a Végtelenség 
Szemébe villan. Nem, az emberélet 
Csak a halállal teljesül egésszé.
Odaadjam -e a halálom at?
Jó l tudom . U ram , gyenge vagyok én,
Gyermeknél gyengébb, — ó m aradj velem,
Mikor az este végképp rám szakad,
Hogy amikor az A jtó megcsikordul,
És nevemen szólítanak, feleljem 
Legalább gondolatban: É n  vagyok. ( . . . )

Lesz ami lesz és jöjjön ami jön,
Csak oldó szavad legyen az utolsó 
H ang, am it elnyel záruló fülem.
Csak a te  Arcod, — Arcod a kereszten, —
Legyen utolsó látása szememnek.
Csak annyit tudjon eldadogni még
Cserepes ajkam , p a ttanó  agyam
Csak ezt formázza m ég: én Jézusom ! . . .

(Sík Sándor: Imádság jó halálért)

Csendes megbékélés sugárzik az archaikus népi imádságokból is, 
am ikor ha tá rta lan  természetességgel tu d n ak  lefeküdni az öregek a  m ár 
bárm elyik éjjel koporsójukká is válható ágyaikba, hiszen Isten vigyázza 
álm ukat s majd halálukat:

É n  lefekszem én ágyomba 
Mind egy álom k o p o rsó m b a ...

(Erdélyi, 1976)

Az öregkor terhei közé tartozik , hogy az évek számával egyenes 
arányban  egyre több kedves baráttó l, szeretett hozzátartozótól kell 
búcsút venni a sírnál. A hit ebben is segít:

Indulnak m ár a csörgő víz-erek,
Megcsillannak kristályos kicsi tócsák.
Néznéd velem, De hol keresselek?
E lnyelt a fény: az örökkévalóság.

(Á prily: In d u ln ak  m ár)

Befejezésül

álljon i t t  Jö rk  Zink írása:
„Á ldott az az ember, aki m egértést tu d  tanúsítan i botladozó lábam  

és vénülő kezem irán t. Á ldott, aki fölfogja, hogy fülemnek erőlködnie 
kell ahhoz, hogy m eghalljam  azt, am it beszél. Á ldott, aki tudja, hogy 
szemeim elhom ályosodtak és gondolkodásom lom hává le tt. Á ldott,
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aki m osolygó nevetéssel tu d  elidőzni m elle ttem , hogy egy k icsit el
beszélgessen velem . Á ldo tt, aki nem  m ond ja  a z t:  ön e z t k é t ó ráv a l 
ezelő tt m ár e lm ond ta  nekem . Á ldo tt, ak i é rt ahhoz, hogy  régi ko rbó l 
való  em lékeim et felidézze. Á ld o tt, ak i ki tu d ja  m u ta tn i feléin, hogy 
szeretnek  és tisz te ln ek , és hogy nem  vagyok  m agam ra h ag y a tv a . Á ld o tt 
az az em ber, ak i jóságával könnyebbé tu d ja  te n n i szám om ra azo k a t a  
n ap o k a t, am elyek  m ég h á tra  v a n n a k .”  (E rfah rungen  m it G ott).

Zászkaliczky Péter
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A neurotikusok lelkigondozásáról
A dolgozat elsődleges cé lja  a tájékoztatás. H a lla tla n u l izgalm as a 

neurózissal foglalkozó szakirodalom  és rendk ívü l felelősség te li a g y ak o r
la t. T rillhaas u tá n  hangsú lyozzuk , hogy a lelkésznek m in t lelki
gondozónak m inden  betegnél szo lgálata  van . E n n ek  érte lm ében  a n eu 
ro tikusok  esetében  is szo lgálatra  v ag y u n k  kötelezve, ho g y  a m agunk  
speciális eszközeivel m egkíséreljünk  segíteni azoknak  az em b etrársa in k - 
nak , akik  é le tük  z sák u tc á já b an  vergődnek . (W . T rillh a as : D er D ienst 
der  K irche a M enschen, M ünchen, 1950. 212.kk).

M inden betegséghez m ásképpen  kell közelednie a lelkigondozónak, 
egészen m ás s tílu sb an  kezelendő az a  beteg, ak i balese t m ia tt  fekszik, 
vagy  az, ak i éppen  m e g tu d ta , hogy rákos. A lelkigondozói beszélgetés 
stílu sát, ta r ta lm á t  a  betegség m ilyensége, foka m eghatá rozza . A b e teg 
ségek legnagyobb részével k ap cso la tb an  van  bizonyos em beri ta p a sz 
ta la tu n k , m érsékelt em p átián k  (beleérző képességünk), de h a lla tlan u l 
zavarban  v ag y u n k , h a  o lyanokkal ta lá lkozunk , a k ik e t az orvosi d iagnó 
zis és a  k ö rn y eze t n eu ro tikusnak  m ond. Pedig kü lönböző erede tű  és 
szándékú s ta tisz tik á k , k im u ta tá so k  b iz to sítanak  b en n ü n k e t arró l, 
hogy egyre tö b b  a  neu ro tikus beteg. Az egyik legfrissebb ad a t szerin t 
„E u ró p áb an  és az U SA -ban m inden  ö töd ik  em ber neu ro tik u s, s ez m ég 
m indig szépítése a  va ló ságnak .”  (Dr. B ánk i M. C saba: A  beteg elm e, 
M edicina, B u d a p est, 196. ol.).

M i a neurózis?

A neurózis pon tos, m inden  igény t kielégítő defin íció já t m egadni 
azért sem lehetséges, m ert ez a betegség tú l van  a „ józan  ész h a tá rá n .”
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Nem racionális jelenség, a beteg olyan tüneteket produkál, amire a 
normális ember gyanúsan tek in t és kételkedik az illető beteg épelméjű- 
ségében. Az elme betegségéről — a szó hétköznapi és orvosi értelmében 
— nincsen szó, az t különben is pszichózisnak nevezik és pszichiátriai 
eset. A neurózissal kapcsolatosan jó em pátikus képességre van  szükség, 
m ert a neurózis jelenségét csak megragadni lehet, csak ráérezni lehet. 
M egérteni nagyon nehéz. A rövid és töm ör meghatározások helyett 
tö b b e t segítenek a „bő leírások” , m int pl. Benedek István: Ideges em
berek című olvasmányos könyve (Gondolat, 1981. 225 old). Legfeljebb 
az okozhat gondot, hogy van egy bizonyos nyelvi nehézség, m ert sokan 
jószándékúan megkísérelték az idegen ,,neurózis” -t a m agyar „ideges
séggel” lefordítani. Csakhogy más az idegesség és más a neurózis. I. 
Lepp fejtegeti, hogy vannak  olyanok, akik neurotikusok, de nem  idegesek, 
és vannak idegesek, akik nem neurotikusok. (Lepp: K larheiten und 
Finsternisse dér Seele, Arena-Verlag, W ürzburg, 189 .old). „Teljesen 
hibás lenne azt hinni, hogy a neurózisnak köze van a hétköznapi érte
lemben v e tt idegeskedéshez. . . Sőt még azzal sincs közvetlen összefüg
gésben, hogy állandóan gyorsul a tem pó és növekednek a külső m egter
helések.” (E. Ringel; E inführung in die Grundprobleme dér Neurose, 
W ien, 1959. 9. old).

Mégis meg kell kísérelnünk megragadni a neurózis lényegét. A. 
Adler szerint az összes definíció rossz, m ert csak „egy-egy részt ragadnak 
meg, rész-jelenséget értelm eznek.” (Adler: Der Sinn des Lebens, Fischer 
Taschenbuch, 1980. 100. old). Ügy tűn ik  fel, hogy a sok m eghatározási 
kísérlet között a legáltalánosabban és a lelkigondozás szám ára a leg
jobban G. W alter fogalm azta meg a neurózis lényegét. A zt m ondja, 
hogy minden vágynak — a birtoklási vágytó l kezdve a féltékenységig, 
a  szenvedélyektől kezdve az érvényesülési vágyig — a sa já t én iránti 
szenvedély az alapja. Ennek a megértése segít közelebbb bennünket a 
neurózis etiológiájához (kóroktan). „A neurotikus önm agába betegedett 
bele, csak önm agát keresi, és ezért eleve csak téves m agatartásban  képes 
önmagát, és a környezetét átélni. Nincsen tájékozódási p on tja  és ezért 
szenved az élettől.” (G. W alter: Seelsorge an N eurose-Kranken, S tu tt
gart, 1967. 13. old). A további fejtegetése így hangzik: az az ember, 
akinek lehetősége van az önmegfigyelésre és a szabad döntésre, m indig 
ki van  téve annak a veszélynek, hogy helytelenül fog cselekedni. Külö
nösen akkor, ha „m inél inkább középpontba akarja  helyezni önm agát” , 
és ugyanakkor a transzcendentális vonatkozásokat elnyomja. Lelki
gondozói szemmel G. W alter úgy lá tja , hogy a neurózis igazi oka az 
Istennel szembeni téves m agatartás. Természetesen nem lehet szó — és 
nincs is — arról az egyszerű képletről, hogy aki vallásos, az nem neu
rotikus, és aki nem vallásos, az eleve neurotikus. (Erről alapos m ű: 
Peter Lüssi: A theismus und Neurose, G öttingen, 1979. — ennek ismer
tetésétő l most el kell tekinteni).

B iztatásként kell felfognunk a X X . sz-i m élylélektan kiemelkedő 
és iskolateremtő alakjának, Jungnak a sorait: „A lelkileg szenvedők 
kérdése sokkal inkább a lelkigondozóra tartoz ik  m int az orvosra. Ám a 
legtöbb esetben a betegek előbb az orvost keresik fel, m ert az t hiszik, 
hogy testileg betegek, és m ert bizonyos neurotikus tün e tek e t gyógy
szerek segítségével is lehet mérsékelni.” Ami viszont több m int b iztatás, 
inkább intés: „M ásrészt a lelkigondozók tudása hiányos, am i pedig ké
pessé tehetné őket arra, hogy egy-egy betegségnek a h á tte ré t á tlás
sák.  . . ” (Idézi G. W alter: id. mii. 18. old.).
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A neurózis genezise

H a a neurózis kialakulásának vagy kibontakozásának az okait 
vizsgáljuk, akkor négy féle csoportot különböztethetünk meg. Van a 
pszichogén felfogás, miszerint a neurózis okát a psziché szerkezetében 
kell keresni, pl. a tu d a tta lan  és a tu d a t közötti konfliktus okozza. E z t 
k iváltja  a hibás nevelés, az ösztönök torz működése, stb.

A m ásik csoport az ún. szomatogén felfogás, m iszerint m indenkép
pen a testi m űködés zavarai okozzák a neurózis kialakulását, leg
feljebb a még hiányos technikai felkészültségünkkel ez egyelőre k im u
ta th a ta tlan .

A harm adik csoportba a szociogén felfogást sorolhatjuk, ami az t je
lenti, hogy valam ilyen társadalm i csoport egészségtelen működése az, 
ami neurotizál. K. Jankow sky szerint ,,az elmebetegség, a neurózis, a 
pszichopátia lényegét eltorzult társadalm i tartalm ak a lkot j ák . . .  A tá r 
sadalmi és a lélektani tudom ányok m ár sok bizonyítékot gyűjtö ttek  össze 
arra, hogy a lelki betegek és az egészségesek viselkedése m eghatározott 
társadalm i szituációk logikus következm énye.” (K. Jankow sky: Pszic
h iátria  és hum ánum , Gondolat, Budapest, 1979. ol.).

A negyedik csoportba pedig olyan felfogás tartozik , amit eddig 
kevésbé vettek  figyelembe, és am it noogén neurózisnak nevezhetünk. 
V iktor E. F ranki ennek a felfogásnak a megteremtője. F ranki szerint 
korunk neurózisa más, m int az eddigiek. Ugyanis m inden kornak meg
van  a m aga neurózisa, attó l függően, hogy milyen a ku ltú rtö rténeti h á t
tér. J. R a ttn e r írja  le alapos könyvében, hogy pl. a XI X.  szd-ban és a 
szd. végén a neurózisnak a „hisztérikus” alakzata volt „d iv a t” , és főleg 
a nők között, de nem a női nemiséggel függött össze, hanem  adott tá rsa 
dalmi helyzettel. (J. R attn er: Tiefenpsychologie und Politik, München, 
1969. 122. oh).

K orunk neurózisának lényege F ranki szerint: m egoldatlanok az élet
hez szükséges alapvető értékek kérdései, ezért az emberi létet, annak ér
telm ét sokan elvétik, így a neurózisnak nem  lelki gyökerei vannak, hanem  
az ok noétikus (gondolkodás) terü leten  található. „Olyan esetekben be
szélünk noogén neurózisról, ahol az ad o tt neurózisnak etiológiailag va la 
milyen szellemi kérdés, erkölcsi konfliktus vagy egzisztenciális krízis 
az alapja.” (F ranki: Theorie und  Therapie dér Neurosen, 125. old. — 
idézi: U. Böscham eyer: Die Sinnfrage in psychotherapie und  Theologie, 
Berlin —New York, 1977. 112. old). F rank i szerint „am i a legmélyebben 
á th a tja  az em bert, az nem a hatalom vágy és nem is az élvezetvágy, h a 
nem  az élet értelm e u tán i vágy.” (Mérleg közli F ranki: Az ember, aki az 
éle t értelm ét keresi című m unkáját, 1972. 4. 345. old.). „A noogén neu
rózis nem a gyerm ekkorral függ össze, m in t a pszichogén neurózis, h a 
nem szellemi háttere  van és ezérl csak a felelősség függvényében old
ható  meg.” (U. Böschemeyer: id. mü. 114. old.).

Csak röviden megem lítjük még, hogy van  kauzális felfogás (pl. Freud), 
e szerint a neurózis oka az élet korábbi szakaszaiban (pl. a gyerm ekkor
ban) keresendő, és van  finális felfogás (pl. Adler, Jung), e szerint a be
tegnek a betegségével célja van, valam it el akar érni. Persze tu d a tta lan u l!

A neurózis ismertetőjegyeiről

A neurotikus jegyek sokaságából egy olyan csoportot emel k i J . 
R attner, am inek a segítségével könnyebben felismerhető a neurotikus
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ember. A felismerésre azért van szükség, m ert sok esetben a neurotikus
nak nincsen betegség-tudata. De ha  a lelkigondozó lelkész úgy viszonyul 
hozzá, m int az egészséges emberhez, akkor abból nagyon sok kellem et
lenség származik. H allatlanul bomlasztóan h a t, ha pl. egy gyülekezet 
vezetőségébe hatalm ivágytól szenvedő beteg kerül.

R attner után  ism ertetjük ezeket a jegyeket, amik segítségünkre le
hetnek :

1. A m unkával és munkahellyel kapcsolatos nehézségek: tek in te t
te l arra, hogy a m unka célhoz k ö tö tt társadalm i tevékenység, szükség 
van  pl. ügyességre, bátorságra, türelem re, együttm űködési képességre, 
k itartásra . H a ezek a képességek nem alakultak  ki, akkor az egyén vala
milyen konkrét feladat m ia tt csődött mond. Mérlegelendő term észete
sen az, hogy milyen ténylegesen objektív nehézségek vannak jelen. Ha 
az objektív nehézségek kizárhatók, akkor az illető belső, lelki helyzeté
vel van baj.

2. Figyelmeztető jel a szabadidőtől való félelem is, illetve a fana
tikus munkavégzés, a görcsös igyekezet a siker u tán. Igen sokat mond 
az, ha tudjuk, hogy a szabad idejében milyen m agatartást tanú sít az 
ember. Gyakori az, hogy pl. nem tu d lazítani, nem képes kiengedni — 
az élet görcsössége megszállja. (H. Seyffart: Lazíts és légy egészséges, 
Gondolat, Budapest, 1970. — sok jó gyakorlati tanácsot ad és világosan 
elm ondja a lazítás szükségességét). „Csak akkor képes az önm agával 
kapcsolatos súlyos kétségeit tom pítani, ha  anyagi sikerei segítségével 
szüntelenül bizonyítja önmaga erejét, szüntelen rohanásának és tény
kedésének ez az oka.” (R attner: id. mű 113. old.).

3. A szorongás a legfontosabb ismertetőjegyek közé tartozik , de 
a neutorikusoknak csak egy töredéke m u ta t m anifeszt szorongást. Sok
kal gyakoribb az e lre jte tt szorongás. M ert a mi civilizációnk szégyenli 
a félelmet, ezért az em ber mindenképpen ki akarja ik ta tn i ennek az érzés
nek a láthatóságát. A szorongás kikapcsolásának egyik lehetősége: az 
em ber mindazzal szemben, am itől fél, közömbösséget te te t, vagy eset
leg averziót érez. E nnek  következtében alakul ki a beszűkült életvitel. 
A neurotikus elszakad a környezetétől, izoláltan él, s csak azokkal ta r t  
kapcsolatot, akinél valam ilyen biztonságot vél találni. (Benedek István: 
id. mű. 28. és 45. old.). A szorongás m ia tt visszavonuló em ber élete 
egyoldalú és színtelen lesz és életének t ere fokozatosan és ijesztően be
szűkül. E zt a folyam atot azonban igazolni kell és ennek érdekében racio
nalizálás történik. Ilyen tu d a tta lan  igazolás — m ert senki sem akarja  
bevallani, hogy szorong — hogy „betegségbe menekül” (Adler: id. m ű
ben: Was ist wirklich eine Neurose? 100. old.).

4. A szexuális zavar gyakori, de nem  obiigát, ugyanis sok olyan 
em ber van, akiket a lelki zavaruk a szexuális technika vonatkozásában 
nem  befolyásolja. A szexuális zavar mindig a teljes személyiségnek a 
zavara.

5. A szeretet gyakorlásának mérsékelt képessége. Persze nagyon 
nehéz azt megítélni, hogy egy ember m ennyire képes gyakorolni a sze- 
re te te t. Civilizációnk nagyra értékeli a szeretet adásának képességét, ezért 
a  legtöbben ezt a képességüket jónak ítélik. De a neurotikus személyi
ség nem, vagy csak nagyon mérsékelten szeret, m ert senki irán t sem érez 
bizalm at.

6. A neurotikusoknak az önmagáról alko to tt képe torz, szétesett. 
A normális ember megközelítőleg helyesen ítéli meg a képességeit, gyen-
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geségeit, de a neurotikus mindig torzít. Vagy túlságosan felértékeli ön
m agát, vagy túlságosan leértékeli. G. W alter ezzel összefüggésben arról 
beszél, hogy az embernek az önmagához való torz viszonyulása az Isten
nel ( = transzcendenciával) szembeni torz, rossz viszonyulásra vezethető 
vissza.

7. Az önmagáról alko to tt torz képlet korrelátusa a többiekről al
k o to tt hasonlóképpen torzult kép. Aki önm agát nem  vagy csak rosszul 
ismeri, az másokról sem képes jó, helyes képet kialakítani. Mint m ondják, 
a neurotikusok általában rossz emberismerők, és az kellemetlenül meg
nehezíti társadalm i életüket.

8 . Mérsékelt kommunikációs- és kontaktképesség. Aki sem önm a
gáról, sem a többiekről nem képes megközelítően helyes képet kialakí
tan i, az term észetesen nagyon rosszul képes kapcsolatokat terem teni. 
Ezért nyom asztó társadalm i vákuum ban él és egyszerűen nem tud a tö b 
biekkel m it kezdeni. Önvédelemre berendezkedő ember, ingerlékeny, sér- 
tődékenv. Beszéde körülményes, a beszélgetés intonálása, a kínosan vá
logatott szókincs jól m egm utatja  a kapcsolat megterem tésének nehéz
ségeit.

9. Jellemző a neurotikusokra egy bizonyos kényelmesség és a tú l
zo tt igényesség. Kevés energia befektetése ellenében nagyok az elvárá
saik. Az életszorongása m iatt gátlásosak, és ez megy á t kényelmesség
be. „A kényelmesség azonban nem veleszületett flegma, hanem  a m ély
séges bátortalanság kifejeződése.” (R attn er: id. m ű. 118. ol.).

10. A neurotikus belső egyensúlyának elvesztése pszichoszoma
tikus zavarokban is megnyilvánul, m ert a manifeszt vagy a felszín a la tti 
félelem a testi funkciókat is akadályozza vagy kisiklatja. (Számos ku
ta tá s  m u ta tta  ki a szorongás és a hormonok összefüggéseit). Erről Adler 
is nagyon részletesen írt (Über den nervösen Charakter, Fischer 
Taschenbuch, 1980. 279 oldal). A lelki alkalmazkodó képesség csődjét 
dokum entálja az organikus megbetegedések jelentős csoportja, így a 
szervi neurózis, ahol egyértelmű a lelki háttér, vagyis a betegségben az 
élet krízise ju t kifejeződésre (P. Tournier: Bibéi und Medizin, H um ata 
Verlag, 3. kiad, különösen „Az élet értelm e” című fejezet). Természe
tesen nincsen minden neurotikusnál pszichoszomatikus reakció.

11. Jellemző a túltengő jellemvonás, vagyis valamelyik jellem 
vonását felnagyítja a beteg. Az egészséges em bertől rugalm asságot, al
kalmazkodó képességet, adekvát, a helyzetnek megfelelő reagálást 
várunk el, ezzel szemben a neurotikus mindig bizalm atlan, izgatott, 
szorongó, keserű, kishitű, arrogáns, féltékeny, irigy, agresszív stb. 
Mindig m indent eltúloz, vagyis az affektus nincs arányban az okkal.

12. H a  összefoglaljuk a neurotikus tüneteket, akkor úgy tűn ik  
fel, hogy a neurózis „redukált emberi lé te t” produkál, vagyis az emberi 
élet összezsugorodását eredményezi.

Összefoglalóan: a neurotikusra jellemző a nem m egoldott lelki 
konfliktus, de a konfliktus in tenzitása eltúlzott. A neurotikus szeren
csétlen ember, aki nem képes az élet legalapvetőbb öröm eit sem élvezni, 
m ert kényszeres szorongása és a bizonytalansági érzése ebben m egaka
dályozzák. Leginkább jellemző a neurotikusra az állandósuló bizony
talansági érzés, a szüntelen pesszimizmus, a fokozódó infantilizmus. Fe
lelősséget sem m iért sem vállal, m ert nem  lett igazán felnőtté. Á ltalá
ban a m últban él és visszasóvárogja a m últat, függetlenül attól, hogy 
amikor a m últ jelen volt, ugyan olyan rossz volt. (Lepp: id. mű 189. old.).
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Tekintettel arra, hogy a neurotikusok száma állandóan fokozódik 
és a m élylélektan jeles képviselője szerint ez vallási kérdésekkel függ 
össze, de legalább is az élet értelmével (az élethez viszonyítva annak ér
telm e transzcendentális), a lelkigondozásnak fel kell készülnie a neuro
tikusok gondozására, m ert minden betegséggel kapcsolatban felelős
ségünk van. A lelkigondozó speciális feladata — és ebben a legkülön
bözőbb iskolák képviselői m aradéktalanul egyet értenek — az evangé
lium  hirdetése és a belső-felső segítség megígérése.

Amikor a lelkigondozó a neurotikusnak szeretne segíteni, akkor nehéz 
helyzetben van. Ugyanis szétesett a beteg személyisége, ezért a kapcso
lat megteremtése mérsékelt. A beteg hallatlanul csekély (ön)bizalommal 
rendelkezik. Szépen fejtegeti G. W alter a m ár többször idézett m ű
vében, hogy a neurotikusok valamilyen trau m a  következtében elvesz
te tték  a képességüket, hogy átéljék a bizalom élményét. A bizalom és a 
h it (fiducia, pisztisz) szoros rokonságát a teológia jól ismeri. Így ért
hető, hogy a neurotikus fokozott bizalm atlansága m ajdnem  teljesen el
zárja  előtte a transzcendentális kapcsolatot. Nem bízik önm agában, 
környezetében — ezért a környezetétől szinte teljesen elszakad, m agá
nyossá válik, és belső sérülési következtében nem képes elfogadni azt, 
am it a lelkigondozó m ondani szeretne a szám ára istenről, hitről. Ez 
azt jelenti, hogy nem szabad „prédikálással” kezdeni a gondozást, hanem  
előbb meg kell ism ernünk a beteget a sa já t valóságában. Ami az egyént 
illeti, meg kell ism ernünk elsősorban a kom plexusait. I t t  most nem rész
letezhetjük a komplexusok m ivoltát, de meg kell jegyezni, hogy a 
pszichológia felismerései szerint a komplexusok önálló életet élnek, 
szinte rész-személyiségek a totális személyiségen belül. Azaz, h a ta 
lommal rendelkező rész ez az emberben (I. Lepp: id. mű. 130. oldalak.) 
Az önálló életet élő komplexusok akadályozzák az ige, Isten szavának 
a meghallását. Ezek feloldása nagyon nehéz, de nem lehetetlen. Viszont 
hangsúlyozni kell, hogy ehhez hallatlanul sok türelem re, k itartásra , sze- 
re te tre  van szükség (Lechler: Seelische E rkrankungen und ihre Heuling, 
S tu ttg a rt, 1948.).

A  lelkigondozó lehetősége a beszélgetés, csakhogy ez a beszélgetés 
speciális dimenzióval rendelkezik. A lelkigondozónak arra  kell töreked
nie, hogy minél tökéletesebben összetalálkozzon a beteggel. A rra kell 
törekedni, hogy a beteg „emberére” találjon  benne (Jn. 5,7.: „U ram , 
nincs emberem.” ). A neurotikusnak olyan emberre van szüksége, aki 
feléje fordul teljes lényével, személyiségével. A neurotikus egy zárt világ
ban él, és ebbe nem akárk it enged be, m ert fél. Ám bezártságát tu d a t- 
a la tt mégiscsak keserves teherként éli meg, ezért valaki felé tapoga
tózik. 

Nehéz és időigényes, de mégis kísérletet kell tennünk arra, hogy el
fogadjuk a pácienst m in t testvért. Azt lehetne mondani, hogy ez az ösz- 
szetalálkozás belső találkozás ember és em ber között. Természetesen 
nem képes a lelkigondozó sem mindenkivel így összetalálkozni, ezért jó 
lenne az összefogás a lelkigondozást végzők között.

Amikor ez a vágyo tt összetalálkozás kialakul, lehet szó igehirde
tésről. Az előbb idézett Maeder írja: „Még a legegyszerűbb idegkimerülés
nek is együtt érző szívre van  szüksége. Így még inkább rászorulnak a 
lelkigondozói segítségre azok, akik sokkal bonyolultabb lelki konflik
tusok m ia tt szenvednek.”

A lelkigondozás feladata
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A lelkigondozás nem pszichoterápia, de a lelkigondozó sem hagy
h a tja  figyelmen kívül azt, hogy a „hitéletben is érvényesek a lélektan 
törvényei.” G. W alter a lelkigondozás diagnosztikai m unkáját két 
részre osztja: a. diagnosztikai előzetes és b. a lelkigondozói diagnózis 
teljessé tétele.

Logikusan adódnak a  diagnózis egyes lépcsői: először az illető 
személyisége kerül a figyelmünk középpontjába. Ehhez jó segítség, ha 
a viselkedés egyes mozzanataiból, ülésmódból, hanghordozásból bizo
nyos következtetéseket vonhatunk  le. (A. Y etter: Die Zeichensprache 
von Schrift und  Traum , München, 1974. — nemcsak az írásról és az 
álmokról ad ism ertetőt, hanem  pl. az arcjátékról, gesztikulásról, m ind
arról, am it fiziognómiának neveznek.) Ehhez intuícióra is szükség van.)

Második lépcső az individuális terü let: lényegében anamnézisről 
van szó, vagyis gyermekkori, szülőkkel kapcsolatos emlékekről. Az első 
lépésekről, járásról, iskoláról, ifjúságról, házasságról és az ún. lényeges 
és különleges eseményekről. E zt minél részletesebben m ondhassa el a 
páciens, m ert esetleg jelenlétünkben szembesül olyan élményeivel, 
amik k iv á lto tták  a betegségét.

H arm adik lépcső: a családi kör megismerése, ami i tt  a szülői házat 
jelenti, szülők életkorát, foglalkozásukat a születéskor, betegségeit, 
terveit. Milyen vo lt a viszonya a testvéreihez, nagyszülőkhöz stb.

Negyedik lépcső: a miliő megismerése, amiben benne él. Milyen 
a viszonya a szűkebb és tágabb  környezetével.

Ezeket az ún. lépcsőket természetesen nem szabad mechanikusan 
elválasztanunk egymástól, m ert a beszélgetésben keverednek. Világos, 
hogy árulkodik az illető személyiségéről az, ahogyan emberekről vagy 
szüleiről beszél.

A lépcsőzetesnek b em uta to tt diagnózis nemcsak a helyzetet kívánja 
részletesen ismerni, hanem feladata egy közelebbi és távolabbi célnak is 
a kitűzése. A cél összefüggésben van a személyiség alakíthatóságával.

A lelkigondozás diagnózisa

Lelkigondozói beszélgetés neurotikusokkal

„A neurotikus folyam atokat a bizonytalanság és az értéktelenség 
érzete következtében kialakuló m egrendült önbizalom v á ltja  ki, és a 
lelkigondozás arra  törekszik, hogy ezt annak a segítségével építse le, 
hogy az elrejtettség érzését n y ú jtja  és új ön tudato t-seg ít felépíteni.” 
(G. W alter: id. m ű 80. old.). E m líte ttük , hogy a neurotikusok az t a 
képességüket vesztették  el, hogy bízzanak és higgyenek. Ezért először 
ezt a képességüket kell visszaállítani, s ez az t jelenti, hogy először a 
nem speciálisan keresztyén ta rta lm ú  hit-bizalm at kívánjuk velük meg
ism ertetni. I t t  kell, ezen a  ponton „alászállnunk” a beteghez — a  be
szélgetésben. Ennek része a m ár röviden vázolt diagnózis, vagyis a  fel
tárás, s ettő l nem  választható el az óvatos tanácsadás, am i a h itélet és 
a m indennapi élet kérdéseit érinti.

Vannak neurotikusok, akik önm agukba zártságukból csak a lelkigon
dozóval tö rténő  beszélgetés során képesek kilépni, s ezért nagyon hálá
sak. V annak olyanok, akik pedig rengeteget tudnak  beszélni, alig lehet 
őket félbeszakítani — céljuk a beszéd mögé való elrejtőzködés.

A beszélgetés négy fontosabb m ozzanatát kell röviden tárgyalnunk: 
E . H ertzsch írta , hogy a pasztorális segítés m űvészete a hallgatás mű-
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vészete és nem a beszédé (Zeichen der Zeit, 1963/6. 209. old.). Közismer
tek és h íresek azok a felmérések, hogy a lelkészek meddig tudnak  a 
m ásikra valóban odafigyelni és meddig tudnak  hallgatni. A neurotiku
sok lelkigondozásában rendkívüli szerepe van  a hallgatásnak. „Nemcsak 
hallgatni kell a beteget, hanem hallgatózni kell, belehallgatózni a 
s z a v a ib a .. .” (W alter, id. mű 70. )

Milyen nyelvet beszéljünk? T isztában kell lennünk egyrészt a 
szavak inflációjával, de van még egy fontosabb m ozzanat: a szavak 
szekularizációja. Vagyis a nyelvezet használatakor ügyelnünk kell arra, 
hogy értik-e a m ondanivalónkat. Ellenőrzésre alkalmas a kérdezés.

így a beszélgetés harm adik fontos m ozzanata a kérdés. Tekintettel 
a  lelkész helyzetére, nem  m agátólértetődő a kérdezősködés és hangsú
lyozni kell, hogy nem faggatásról van szó. Irányító, emlékeztető kérdést 
lehet és kell feltenni, de csak addig a határig , amíg a beteg a saját jó
szándékából hajlandó elmenni. A m ár idézett Hertzsch azt m ondja, 
hogy a lelkésznek h a t h ib á t kell kerülnie: 1 . a kifaggatásét, 2 . a paran
csolgatásét, 3. a bizonygatásét, 4. a moralizálásét, 5. az intellektuális 
fejtegetését, és 6 . a jószándékú általánosításét. (G. W alter: id. mű 88. 
old., lábjegyzete) Cári R. Rogers m unkájára hivatkozva a „vissza- 
tükrözés” elméletét veti fel, vagyis a lelkigondozó feladata visszatük
rözni a beszélő szám ára mindazt, am it m ond, de ennek a visszatükrö- 
zésnek a lényege a tovább-segítés. A visszatükrözés módszere hasonlít 
a rra , m intha megismételné a ha llo ttakat, de úgy, hogy abban rögtön 
valam ilyen konzekvencia rejtőzködik, amire a beszélő igennel vagy nem 
mel reagál. Másrészt pedig időt nyer ú jra átgondolni a m ondanivalóját. 
„A  visszatükrözés form ájában ad o tt válasz mindig szükséges, ha  a be
szélő önmagából akar valam it előhozni, ami rendszerint nehezére esik . . .  
Ehhez még hozzá kell fűzni, hogy a vallásos tárgyú beszélgetés mindig 
m eghitt, bensőséges jellegű, ami bizalmas légkört igényel. Azért a vallá
sos tém áról beszélgetve feltétlenül szükséges az ilyen válaszok m ellett 
elég sokáig k ita rtan i.”  (Jálics F : Testvéreink hite, Prugg Verlag, Eisen- 
s tad t, 1979. 55. o.).

A negyedik m ozzanat a beszélgetésben, am it figyelembe kell venni, 
az  idő kérdése. Meddig tartson  egy-egy beszélgetés? Gyakorló szakértők 
javasla ta  — és szerény gyakorlatom  tapaszta la ta  — ké t óra a m axi
mális idő. A kezdeti szakaszban, amikor még a diagnózis felállítása 
tö rtén ik , az egyes beszélgetések naptári időpontja közel eshetnek egy
máshoz. A ttól függően, hogy mennyire súlyosak a konfliktusok, lehet 
hetente egyszer, később minden második héten beszélgetést folytatni. 
Ugyanis a beszélőben is dolgozik mindaz, am it hangosan kim ond, és 
annak megemésztéséhez szintén idő kell.

A z igehirdetés kérdése

Á ltalános értelem ben véve, a neurotikussal történő beszélgetések 
célja az, hogy m ajd a beteg az életében reform ot hajthasson végre. 
Mindez azzal kezdődik, hogy ki kell épülnie annak a lelki helyzetnek, 
amiben a beteg m agát biztonságban, elfogadva érzi. Így ny ito ttabbá 
válik a lekigondozói információ számára. Ez a nyitottság különösen kez
detben rendkívül viszonylagos és mérsékelt, de a beszélgetések menetében 
növekszik. T ehát ha m ár kialakult az a helyzet, hogy a betegben van 
bizalom, azaz a hit képessége legalábbis immanens vonatkozásban pis
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lákol, akkor az alap megvan az igehirdetéshez. T ehát az immanens bizalmi 
helyzetre kell ráépíteni a trancszcendenshez való viszonyulást. Is ten t a 
szeretet adó em bertársban lehet átélni. Vagyis am ikor m ár a lelkigondo
zóban valam ennyire képes bízni, akkor megvan a lehetőség arra is, hogy 
Istenben bízhasson, hihessen.

Számos lélekgyógyász (m int Jung , Maeder, Franki, Lepp) és lelki
gondozó (Scharíenberg, G. W alter, Trillhaas, vagy pl. D. H och: Of- 
fenbarungstheologie und Tiefenpsychologie in dér neueren Seelsorge, 
München, 1977. 50. ol.) aláhúzza a transzcendentális viszonyulás 
kialakulásának szükségességét. K orlátozott értelem ben is csak transz- 
cendentálással gyógyítható az ember, azaz a p illanatnyi korlátain tú l 
kell emelni, életének zsákutcájából ki kell vezetni.

Mikor kezdjük el az igehirdetést? A lelkigondozó m agatartása  lé
nyegében kezdettől fogva igehirdetés, hiszen nemcsak verbális prédi
káció van. Az igehirdetés verbális megkezdésének alapvető feltétele a 
„teológiai diagnózis” (G. W alter), vagyis annak a m egállapítása, m it és 
mennyire képes a beteg felfogni. G yakorta előfordul, hogy a legalap
vetőbb h ittan n a l kell kezdeni. Mindenesetre a lehető legszekulárisabb 
szókincsbe kell öltöztetni a keresztény mondanivalót. Természetesen van
nak vallásos neurotikusok is, akik úgy vélik, hogy értik a vallásos szó
kincset. A vallásos neurotikusokkal külön kellene foglalkozni.

A lelkigondozó feladata, hogy az ember irán ti bizalom talapzatára  
kezdi építgetni az Isten iránti bizalm at, és i t t  meg kell állapítani, hogy 
a lelkigondozó sa já t hitbeli állapota szintén döntő módon befolyásolja a 
gyógyítás ü tem ét. Nem befolyásolja azonban a Szentlélek működését, 
aki tehet csodákat és tesz is.

Amikor m ár — az első h itágazat értelmében — általánosságban 
volt szó Istenről, akkor lassan ébredezik annak igénye, hogy ez konkrét
tá  legyen, ekkor kezd kialakulni a kapcsolat Jézussal.

A neurotikusoknak m indenképpen javasolni kell az istentisztelet 
látogatását, megfigyelések szerint a té r  és az o tt  történő liturgia hatás
sal van rájuk. Hozzá tartozik  a lelkigondozáshoz az imádság is, de a 
neurotikus addig nem képes imádkozni, amíg ki nem alakul a bizalmi 
helyzet, az a bizonyos összetalálkozás. Amikor ez m ár m egtörtént, ak
kor rövid, p ár szóból álló im ádságot kell „előírni” , am it napjában több
ször ism ételgethet.

A lelkipásztori beszélgetések sorozata előbb vagy utóbb véget ér 
— vagy megszakad, vagy gyónással fejeződik be. De akárm ilyen körül
mények közepette is érjen véget a beszélgetés sorozat, az a reménysé
günk, hogy Isten  szeretete, kegyelme megnyilvánul a beteg életében. 
Szót kellene még ejteni a kísérő lelkigondozásról, m ásrészt feladatunk 
még az is, hogy a háttérben  imádkozzunk.

Zárszóként

A kárm ilyen eredetű neurózist vizsgálunk is, meg kell állapítani, 
hogy szinte sohasem csak a közvetlen kiváltó ok (vagy okok) a felelős. 
Szinte sohasem csak az ún. neurotizáló tényezők a betegség okai, és ez 
abból is kitűnik , hogy ugyanaz a szituáció a m ásikat nem  neurotizálja. 
Tehát csak a modern, hajszás civilizációnkra visszavezetni a neurózist, 
elég ingatag vállalkozás, hiszen itt, ebben a rohanónak nevezett korunk
ban sem m indenki neurotikus. H a a neurotikusok betegségét tanu lm á
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nyozzuk, szinte rákényszerülünk arra, hogy máshol keressük a beteg
ség fo rrásá t: m indegyik esetben van egy közös p on t és ez a megbetegedő 
szubjektum a, azaz a személyisége.

M indent vagy legalábbis minél többet meg kell tudnunk , tan u l
nunk a neurózisról, annak lelkigondozásáról, de egy alapvető kérdés 
marad a szám unkra befejezésül: mi a személyiség? Az ezzel kapcsolatos 
információk összegyűjtése és keresztyén szempontból való átgondolása 
szép feladat lenne.

Ribár János
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Évforduló

Arcképvázlat a kilencvenéves 
Martin Niemöllerről

A világ m inden tá járó l keresztyének és nem keresztyének sokasága 
köszöntötte a január 14-én 90. életévét betö ltö tt M artin Niemöllert, 
korunk egyháztörténetének egyik legismertebb jeles a lak ját. Az ünnep
lésből bőven k iju to tt neki m ost is, m in t az utóbbi évtizedekben m ind
annyiszor, m ikor kerek évfordulókhoz érkezett gazdag, mozgalmas 
élete. Pedig, ha  valaki, akkor M artin Niemöller az az ember, aki az ün
neplést mindig e lháríto tta  m agától. Visszaemlékezem 1953 őszi buda
pesti tartózkodásának egy epizódjára: Úgy tek in te ttü n k  és tek in tünk  
M artin Niemöllerre — hangzott az egyik, tiszteletére elm ondott köszön
tésben — m int példaképünkre, akihez igazodnunk, s ak it követnünk 
kell. Mire ő előadását tréfás-kom olyán azzal kezdte: Mi attó l a másik 
M ártontól (Luthertól) m egtanultuk, hogy nem em bereken — legyen az 
Luther M árton vagy Niemöller M árton — kell tájékozódnunk, hanem  
egyedül Jézus Krisztuson, a m i U runkon, és senki m ást, csak egyedül 
ő t kell követnünk. Találóan írja  róla az egykori küzdőtárs, H elm ut 
Gollwitzer: „Joggal m ondták egyszer, hogy sa já t dicsőségének legna
gyobb ellensége és szabotálója m aga Niemöller. . .  Úgy jön ki a koncent
rációs táborból, m in t H itler legnevesebb ellenfeleinek egyike, élete vé
géig korunk egyik legünnepeltebb embere m aradhatna, — ha nem  ár
to tta  volna m agát mindig ú jra  kényes ügyekbe. De alighogy kiszabadul, 
a ném eteknek közös vétkességről beszél, a nyugati megszálló hatalm ak
nak a nácitlanítási eljárások hibáiról, a nyugatném eteknek és a nyugati 
hatalm aknak N yugat-Ném etország rem ilitarizálásának igazságtalansá
gáról, a keresztyéneknek annak szükségességéről, hogy a háborúra 
vonatkozó keresztyén etika eddigi kategóriáitól búcsút kell venni. Sose 
gondolva a m aga tekintélyére, hiúságtól és intrikától teljesen m enten, 
tak tikus megfontolásokból sosem gondolva m egalkuvásra és nem mérle
gelve szavainak hatásá t, érthetőséget és nyíltságot m indig a kellemes 
félmegoldások elé helyezve, gyakran elron to tta  dolgát minden oldal
lal. . De közben m egm aradt mégis olyan valakinek, akire bará tnak  és 
ellenségnek mindig oda kell figyelni, m ert az a vezérelve: , , . . .  egy meg
győződést úgy kell kimondani, hogy az t az emberek m eghallják és tudo 
másul vegyék és az egy bizonyos benyom ást tegyen rá ju k !”

Ezekkel a sorokkal nem teljességre törekvő po rtré t szeretnék fes
teni a 90 éves Niemöllerről, nem is a m indannyiunk szám ára jól is
m ert curriculum  vitae gyakran izgalmas részleteit akarom  felidézni. 
Néhány vázlatos vonással lelki-szellemi arculatának legm arkánsabb 
vonásait szeretném  felvázolni.
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A Krisztus foglya

1938-ban — a két hónapi vizsgálati fogság u tán  — ,,a F ührer sze
mélyes fo g ly a k é n t  hurcolják az Oranienburg-sachsenhauseni kon
centrációs táborba. Ő azonban igazában nem  a Fiihrer, hanem  a Krisztus 
foglya, aki akkor is, s később még inkább az evangélium álta l m egtaga
d o tt em ber szenvedélyességével (Gollwitzer) él és küzd a K risztusban 
megismert és felismert igazságért. A K risztus foglya: ez ad neki erőt az 
állhatatosságra a H itvalló Egyház küzdelmei között, m ajd a nyolc esz
tendei rabság idején, s ez ad neki erőt később is, amikor m ondanivaló
jával vagy éppen m agatartásával sokak nem tetszését, sőt ellenséges 
indu la tá t váltja  ki.

Egy 1978 januárjában  ta r to tt  prédikációjában m ondja: „K eresz
tyénnek lenni azt jelenti, hinni Jézusban m int a K risztusban, m int 
üdvözítőm ben és uram ban, és vele — m int sok testvér között az első
szülöttel — személyesen a legszorosabb kapcsolatban lenni. É le tu tam at 
az ő követésében tervezni és abban a bátor bizalomban és biztos rem ény
ségben alakítani, hogy Benne az ő mennyei A tyja, az élő Isten  — aki 
nekem is mennyei A tyám  — találkozik velem, és hogy az ő Lelke, ha 
engedem, hogy vezessen, engem is a jó vég és az igazi cél felé visz.” Az 
igehirdető Niemöllernek ezekben a m ondataiban nemcsak üzenet hang
zik a szószéke a la tt ülő gyülekezetnek, hanem  bennük cseng Jézus öreg 
tan ítványának  (86 éves ekkor!), a K risztustól m egragadott embernek 
legszemélyesebb vallom ása is.

A K risztus foglya. S azt gondolom, aligha tévedek, ha az t m ondom : 
ezért, éppen ezért tud  olyan nyíltan és őszintén beszélni korábbi — m ár 
rég m egváltozott — nézeteiről, véteknek, bűnnek ítélt korábbi gondo
latairól, álláspontjáról. K risztust, a bűnöket bocsátó, életú ju lást adó 
U rat lá tja  nagynak, s ezért meri — szégyenkezve bár, de — takargatás 
nélkül néven nevezni korábbi életszakaszának vétkeit, m ulasztásait. 
Mennyivel másabb, s igazabb m agatartás ez, mennyivel jobban tan ú s
kodik Krisztus szabadító hatalm áról, m int azok ködösítése, akik korábbi 
vétkeiket takargatva, a jelent a m últba visszavetítve akarják  igazolni m a
gukat azzal a hazug és görcsös igyekezettel, m in tha mindig úgy gondol
koztak, s éltek volna, m in t ma! Egy in terjúban őszinte nyíltsággal be
szél fiatalabb éveinek antiszemitizmusáról, am itől a koncentrációs tá 
bor foglyaként szabadult lel. És ő maga m ondja el azt is, hogy mikor 
m ár szabad em berként já r t  az egykori lágerben, akkor döbbent rá : 
„ . . .  az alibim megsemmisült, m ert . . .  1933-tól 1937-ig ... szabad 
ember voltam , gyülekezetem pásztora, és úgy prédikáltam , m intha 
semmi sem tö rtén t v o ln a . . . ” . 1946-ban így beszél: „Vétkes vagyok, 
m ert 1933-ban még H itlerre szavaztam, m ert hallgattam , am ikor m ind
já r t az első időkben tömegével ta r tó z ta tták  le és vetették  börtönbe per 
és bírósági eljárás nélkül az aktív  kom m unistákat, sőt a koncentrációs 
táborban  is vétkessé váltam , m ert amikor ezeket az embereket a krem ató
rium ba hurcolták, meghúzódtam  a sarokban, nem kiáltoztam , még csak 
nem is szóltam ” . Az 1945. októberi s tu ttgarti bűnvalló nyilatkozat meg
születéséért fáradozva is minden bizonnyal az a felismerés vezérli, 
hogy a m últunk bűnétől szabadító K risztust felszabadult szívvel követni 
csak úgy lehet, ha vétkeinket véteknek m ondjuk. Mert a velünk ú ja t 
kezdeni akaró K risztus életújító csodája egyedül a — bűnbánat és bűn
vallás nélkül elképzelhetetlen — bűnbocsánat csodáján keresztül lehet 
a m iénk. Bűneink Istentől, s egymástól is elválasztanak. Bűneink meg-
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vallása azonban a bűnbocsánat ajándékán keresztül visszavezet Isten
hez, és összeköt a mennyi A tya gyermekeivel.

Niemöller „szám ára az evangélium híradás a szent Istennek a bű
nös felé te t t  határátlépéséről, tehá t Isten szeretetének a határátlépéséről. 
Ez az ő legmélyebb személyes élménye. E zt élte á t a koncentrációs tá 
borban a legkülönbözőbb keresztyén felekezetekből és csoportokból 
származó keresztyénekkel való testvéri közösségben. Ez te tte  ny ito ttá  
más világnézeti táborba tartozó emberekkel szemben is. Ennek az is
teni határátlépésnek akar megfelelni cselekvésében, és véleménye szerin t 
ennek kell hogy megfeleljen az egyház is” (Gollwitzer).

Testvér a Krisztusban

Ez, az Isten Jézusban m egtapasztalt szeretetéből fakadó testvéri 
nyitottság, m indenekelőtt a keresztyén testvérek felé sugárzik belőle, m ár 
a H itvalló Egyház harcainak idején is. Ezért tu d vállvetve küzdeni a 
más kegyességi és teológiai irányból érkezett emberekkel azért, hogy az 
egyház egyház m aradjon. Majd a fogság éveinek tapasztalataival gaz
dagodva, a háború utáni időszak ökumenikus kapcsolataiban is ezzel a 
szívvel fáradozik. S hogy ezt megérezték az ökumené külföldi hívei is, 
azt mindennél jobban m u ta tja  Visser’t  H ooft-nak — Niemöllernek a 
stu ttgarti bűnvalló nyilatkozat körüli bábáskodására célozva leírt — 
m ondata: „S tu ttg a rt 1945 nélkül nem le tt volna lehetséges Am szterdam  
1948 sem.” A keresztyén testvériségnek ugyanez a lelke m unkál benne, 
amikor 1951-ben -- a hidegháborús légkörrel dacolva — a Szovjetunió
ba utazik, hogy kapcsolatot terem tsen az o tt élő keresztyénekkel. 
Ennek kétségtelenül döntő szerepe volt abban, hogy az ökum enétől ko
rábban elzárkózó Orosz O rthodox Egyház 1961-ben végül belépett az 
Egyházak V ilágtanácsába. S am ikor Ú j-Delhiben, az EVT-nek ugyan
ezen a nagygyűlésén Niemöllert az EVT egyik elnökévé választo tták , 
a m egtiszteltetést ő nem puszta rangnak, semmire sem kötelező dísznek 
tek in tette , hanem  újabb alkalom nak a szolgálatra. A szolgálatra, m ely
nek nyomán — a minden népből és nyelvből, m inden felekezetből való
— keresztyének egyre jobban egym ásra ta lá lhatnak , erősödhetnek a 
testvéri szeretetben, s az egész világért vállalt felelős szolgálatban.

Bár Niemöller számára is különleges értelemben „K risztusban te s t
vérek” a keresztyének, mégsem tek in ti ezt a testvériséget exkluzív k ap 
csolatnak. Ebben is, m int sok másban, éppen fogsága idején, s fogsága 
tapasztalatain  keresztül ny itogatta  szem ét és szívét Isten. Ő maga így 
vall erről: „Csak . . .  a koncentrációs táborban tá ru lt fel előttem  igazán 
meggyőzően, hogy én m int keresztyén nem viselkedheteni a rokon- 
szenvem és ellenszenvem szerint, hanem  minden em berben, ha mégoly 
ellenszenves is nekem, azt az em bertestvért kell látnom , akiért Jézus 
K risztus a kereszten függött, éppúgy, m in t ahogy értem  is, és hogy ez az 
emberekkel szemben minden e lu tasítást és minden an ti-m agatartást. . .  
egyszerűen kizár.”  S aztán ez a felismerés még o tt a fogságban elvezette
— a jézusi szeretet legtágabb ölelésű értelméig — egészen az ellenség 
szeretetéig. Mert akár az SS őrre gondolva, — m in t m ondja — éppen 
keresztyén létemre nem hihetem , hogy Jézus érteni h a lt meg, pon t 
értem, ha  az t mondom : Érte azonban nem  halt m eg.”

Egyházon belüli és egyházon kívüli óriási hatásának  egyik titka , 
vagy ta lán  fő titk a  minden bizonnyal az, hogy term észetétől fogva ke
mény és h a tá rozo tt egyéniségén, valam iképpen mégis átsugárzik a te s t
vérszív fénye és melege.
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Irgalmas felebarát

A reformáció kora emberének nagy kérdése az volt, hogyan ta lá 
lom meg a kegyelmes Is ten t; a 20. század emberének nagy kérdése pedig 
az: hogyan találok irgalmas felebarátra. Már em lített 1953-as budapesti 
tartózkodása idején beszélt erről egyik előadásában. (Ami persze Niemöl- 
ler szerint sem jelenti azt, hogy éppen századunk emberének nem  az ir
galmas Istenre lenne mindennél jobban szüksége!) Túl azonban az ember, 
a  16. századi vagy a m odern ember kérdésén, sokkal inkább arról van 
szó, hogy Isten m aga kérdez meg bennünket, az ő népét. M ert végül is

.ugyanaz az Isten te tte  fel az egyház szám ára a kegyelmes Istenről 
szóló kérdést annakidején, aki m a felteszi az irgalmas felebarátra vonat
kozó kérdést.” S a keresztyén embernek, ha  igazán a K risztus ta n ít
ványa akar lenni, s az egyháznak, ha valóban a kegyelmes Isten népe 
akar m aradni, életével és szolgálatával felelnie kell erre az elkerülhetet
len kérdésre.

Niemöller m aga hosszú belső fejlődés során ju t  el odáig, hogy sze
mélyesen neki fe lte tt kérdésként hallja meg ezt, s egész életével és szol
gálatával adjon igenlő választ rá. Ifjú éveiben — m int m aga m ondja — 
ez vo lt a döntő kérdés a szám ára: „H ogy szolgálhatok népemnek a leg
jo b b an ?” S évek, szinte évtizedek kellettek hozzá, míg m egértette, fel
ism erte: a felebaráttal, aki felé szeretetre kötelez K risztus szeretete és 
parancsa, nem csupán sa já t népünkben és népünk gyermekeiben, nem 
csak a velünk cgyívásúakban van találkozásunk. F elebarátunk  a tő lünk 
eltérő gondolkodású is, sőt az ellenségünk is. Időbe te lt, míg vállalni 
tu d ta : a felebaráttal és a felebarát ügyével van  dolga akkor is, mikor 
világm éretű gondok, bajok és problém ák m egoldásáért veszi fel, s vál
lalja a küzdelmet. Szolgálatának horizontja így tágul világm éretűvé, kü
lönösen is a 2. világháború befejezése u tán , s főként az 50-es évektől 
kezdődően.

Mindez m egm utatkozik részben abban, hogy többé m ár „nem  tu d  
csupán néhány kegyes számára prédikálni, (hanem) állandóan azon 
tűnődik , hogy a Jézus Krisztusról szóló üzenetnek milyen jelentősége 
lehet az egyház falain kívül (is) az emberek számára, életük összefüg
gései számára a m unkahelyen, a politikában és a szellemi életben” 
(Gollwitze'r). De abban is nyilvánvalóvá lesz ez, hogy az egyház belső 
problém ái m ellett egyre nagyobb intenzitással foglalkozik az E urópát 
és az egész világot érintő politikai kérdésekkel is. U tazik K eletre és 
N yugatra, bekapcsolódik a Béke Világtanács és a K B K  m unkájába, s 
eközben számtalanszor halla tja  szavát a ném et újrafelfegyverzés ellen, 
elítéli a vietnam i háború szörnyűségeit, s m indennél hangosabban kiált 
a nukleáris fegyverkezés bűnös esztelensége ellen. A helsinki V IT  sajtó- 
fogadásán 1962-ben így nyilatkozik: „M int keresztyéneknek, kötelessé
günk — mindazokkal együtt, akik a békéért dolgoznak — m inden erőnk
kel a béke megteremtéséhez hozzájárulni.”

Az atomfegyverkezés elleni állásfoglalásában m eghatározó jellegű 
volt szám ára egy beszélgetés, am it Ot to H ahn-nal, a mesterséges atom 
bontás felfedezőjével fo ly tato tt. Így m ondja ezt el egy in terjúban : 
„M ielőtt E vanstonba az EVT 1954-es nagygyűlésére u taztam , vo lt egy 
beszélgetésem korábbi gyülekezeti tagom m al, a Nobel-díjas H ahn pro
fesszorral, a Max Planck Társaság korábbi elnökével. A kkoriban voltak 
az első hidrogénbomba kísérletek. Ebben a beszélgetésben H ah n egy
értelm űen kijelentette, hogy a tudom ány szám ára többé nem problém a 
egy olyan szerkezet m egkonstruálása, amellyel a föld felszínén minden
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életet ki lehet oltani. Ennek alaposan u tána  kellett gondolnom s ez 
mélyen m egrázott, — és akkoriban vo lt néhány álm atlan  éjszakám. 
Akkor azon töprengtem : Mit is jelent ez voltaképpen? És m in t teológus 
és keresztyén arra  szántam  el m agam, hogy az egész Újszövetséget a 
fejemben egy olyan kérdéssel olvassam el, amivel még sosem olvastam , 
ti. hogy hogyan is viszonyul az Újszövetség üdvüzenete az erőszak em ber
nek emberrel szembeni alkalmazásához, illetőleg a Ne ö lj! parancsolathoz 
stb. így E vanston  elő tt ebből a szempontból olvastam  el még egyszer 
elejétől a végéig az egész Újszövetséget. És olvasás közben arra a meg
győződésre ju to ttam : Mint keresztyén voltaképpen csak azt m ond
hatom : Isten hatalm a — amellyel Isten az Újszövetség üzenete szerint 
az ő embergyermekeinek ellenségeskedését és em bertelenségét legyűrte 
és legyőzte —, ju t  kifejezésre és lesz valósággá Krisztus keresztjében, 
aki önm agát áldozta fel, de nem  gondol arra, hogy az ellenséget erőszak
kal győzze le. Ellenségeit Isten nem erőszakkal győzi le, hanem  önm agát 
feláldozó odaadással és szeretettel.”

Niemöllert a világ sok országában szívesen hallgatják  és figyelnek 
rá. 1966-ban nemzetközi Lenin-békedíjjal tü n te tik  ki „a  népek közötti 
béke m egszilárdításáért.” Nem egy helyen, s nem egy körben azonban 
csak botrány a személye és m ondanivalója. A dicsőség és m egtisztel
tetés nem száll fejébe, a tám adás és meg nem értés pedig nem  tu d ja  el
tán to rítan i, m ert annak a szeretete szorongatja, s annak a szeretetéből 
él és akar élni irgalmas felebarátként, aki a kereszten az egész világot 
ölelte á t irgalm ával. „ . . .  tanúsíthatom , hogy Jézusnak igaza van, am i
kor a békességszerzőket boldognak m ondja — vallja  élete alkonyán, 
1980-ban egy előadásának végén —, m ert az emberek és népek közötti 
békéért vállalt m inden szolgálatunkkal egyetlen U runkat követve szol
gálunk !”

A arcképvázlat Niemöllerről? Tudom , am it elm ondtam , vázlatnak 
is töredékes. De kilenc évtizedet átölelő gazdag életszakaszról, m ond
hatn i: életm űről van szó! Hogy is lehetne ezt néhány oldalon összefog
lalni ! Megemlékezésünk arra ta lán  mégis elegendő, hogy a szeretet és béke 
Fejedelmének követésére hívjon bennünket. A nnak a Jézusnak a köve
tésére, akinek hűséges tan ítv án y a  M artin Niemöller is.

Ittzés Gábor
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Szemle

Mag a fasizmus poklában
Még 1980-ban jelent meg az „Evanjelicky Posol spod T atier” c. 

szlovákiai evangélikus egyházi lapban fenti címen dr. Karol Nandrásky 
pozsonyi teológiai tanár tanulm ánya folytatásokban. Most, m últ év de
cemberében, elkiildötte Teológiai A kadém iánknak a tanulm ány magyar
ra  fordíto tt kéziratát. Kísérőlevelében ezt írja : „ . . .h á lá m  kifejezése 
k íván  lenni azért, am it Remete László személyében a Magyarországi 
Evangélikus E gyháztól kaptam . A ford ítást Török György, trnoveci lel
kész barátom  ké t m ás lelkésszel készítette .”

A tanu lm ány  Remete László, egykori jolsvai evangélikus hitoktató 
lelkész életm űvének kíván emléket állítani, úgy ahogyan azt az egykori 
jolsvai kisdiák, R em ete tan ítványa s a m ostani teológiai professzor látja. 
Nemes gesztussal, amellyel — a m agyar nyelvre fordítással s az aján
dékozással — lehetővé teszi, hogy tanu lm ányát a szlovákul nem tudó 
m agyar olvasók is kézbe vehessék, hálára  és arra indít, hogy azt lapunk
ban  ismertessük. A 76 ívoldal terjedelm ű tanulm ány — bízvást könyvnek 
is m ondhatnók — im m ár Akadém iánk könyvtárának becses kincse s ott 
az érdeklődők — bárha minél többen lennének — szám ára hozzágférhető. 
Jeligéje: „Aki világítani akar, égnie kell” s ajánlása: „R em ete László 
h itok tató  lelkész m ártírhalálának 35. évfordulójához.”

A tanulm ány célja: Rem ete László személyének teológiai dimen
zióját m egm utatni, s ezzel a Remetével foglalkozó eddigi irodalom értékes 
kiegészítését nyújtan i. E zt a máris jelentős irodalmat m unkájának 74. 
oldalán sorolja föl. Engedtessék meg i t t  egy kiegészítés. N yilván elkerülte 
a szerző figyelmét — s ezen nem is lehet csodálkozni —, hogy az első 
m agyar nyelvű megemlékezés Rem etéről e sorok írójától jelent meg az 
Üj Harangszó 1947. évf. 27. szám ában „V értanú lelkészek” címmel. — 
A  fent jelzett feladatra bízvást Karol N andrásky a legalkalmasabb, hiszen 
annak idején 5 éven á t  volt tan ítványa, m ondhatnók b a rá tja  — a fordító 
Török Györggyel együ tt — Jolsván R em ete Lászlónak. A zóta is hűséges 
szeretettel, kegyelettel ápolta emlékét, s — Török Györggyel együtt — 
gyű jtö tte , őrizte a fellelhető dokum entum okat, feljegyzéseket. Felada
t á t  maga így fogalmazza: „Ki volt és m ilyen volt Remete László hitoktató. 
Mi éltette, miben rem élt? Mire vágyott szíve? Hogyan és m iért végző
d ö tt élete a nemeckai mészégetőben ? . . .  Az i t t  m egrajzolt arckép an
nak  az átalakulásnak a súlypontjára irány ítja  a figyelmet, amely Remete 
szívét átlényegesítette . . . ” (3 o.) — 1980-ban le tt volna 70 éves.

N andrásky m indenekelőtt felrajzolja a családi hátteret, ahonnan 
R em ete elindult: a  soproni, m ajd szolnoki középiskolai tan á r, evangé
likus presbiter apa s az édesanya, H orovitz Rózsa, a zongoraművész 
H orovitz rokona, o tthonát. Volt egy festőművész fivére is. M indannyian 
a fasizmus áldozatai lettek. ,

Soproni teológus évei a la tt alakult ki benne az a ha tározo tt küldetes- 
tudata, amire N andrásky nagy hangsúlyt tesz. Szenvedélyes és őszinte
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igazságkeresés jellem ezte és korán kifejlődött éles kritikai szellem — el
sősorban önm agával szemben. „Szív vérével írni, pillanatig égni, csil
laggal, villámmal életet cserélni, jaj miért nem tudok,” írja egy versé
ben Épp ezért nem volt könnyű ember, — diáktársai számára sem. 
Jákiíbi harcot v ívott Istennel. A teológiai és filozófiai kérdéseket mindig 
gyökerükben igyekezett megragadni. Teológiai, hitbeli küzdelm einek, 
útkeresésének, fejlődésének legközvetlenebb tanúja, évfolyam társa és 
jó barátja Uzon László, később szolnoki, majd Budapest —Kelenföldi 
lelkész -  sajnos már ő sincs közöttünk — így ír erről: „K om olyan fog
lalkoztunk teológiai és filozófiai tanulm ányokkal. Akik ezt csak külső 
eredményekért tették , azoknak ez talán nem jelentett különös nehézsé
get, de mirajtunk kiütöttek mindazok a betegségek, am elyeket a görögök 
és a renaissance korától az emberi szellem  tévedései okoztak. . .saját bő
rünkön tapasztaltuk a megismerésnek minden keserűségét és hogyan  
teremthettünk volna egy új korszakot máról holnapra úgyszólván semm i
ből?”

Nandrásky tanulm ánya ezután R em ete fennm aradt írásaira tá 
maszkodva elem zést ad a keresztgén teológia heltenizálódósának folyam atá
ról. a bibliai gondolkodástól való elvtávolodástól, am iben Rem ete az 
egyházi szolgálat s a keresztyén h it m egüresedésének egyik fő okát látta. 
Ezért fordult nagy érdeklődéssel Pascal és Kierkegaard felé s tette az ő 
egyházkritikájukat a m agáévá. A kétségeit és kérdéseit kom olyan vevő, 
kereső és új utakat kutató R em ete azon kevesek közé tartozott, már 
teológus korában, akik nem m aradtak meg a k itaposott ösvényeken, 
hanem megpróbáltak valam i új felé törni.

Remete teológiai tanulm ányainak a soproni teológiai fakultáson  
való befejezése után szeretett volna még tovább tanulni. Főként, m int ezt 
akkoriban nekem is sokszor m ondotta, lélektani és filozófiai kérdésekkel 
akart foglalkozni. Külföldi ösztöndíjas terveiben Karner Károly soproni 
teológiai tanár tám ogatta, am int arról fennmaradt levelezésük is tanús
kodik. A körülményeken m últ, hogy tanulm ányai terveiből vajm i kevés 
vált valóra. Várta a gyakorlati gyülekezeti szolgálat, az egri, majd jolsvai 
hitoktatói állásban. Itt vá lth ato tt valóra valam it abból az új útból, 
az egyházi megújulás úLjából, amiről teológus korában álm odott s am i
nek elvi alapjait tanulm ányaiban igyekezett lerakni. Mert tovább és 
állandóan tanult, olvasott, a könyves emberek fajtájából való volt. íg y  
jutott el arra a felismerésre, am elyről többek között egyik fennmaradt 
előadása is tanúskodik: „Az emberiség ma érzi, hogy az árnyak nőnek, 
hogy itt van Nyugat alkonya és hogy ez az egész kultúra saját sírjához 
halad” („Korunk vallásos ébredései” ). Meglepő, hogy ilyen és hasonló 
megfogalmazásai s általában az un corpus christianum, a konstantinusi 
korszak végéről va llo tt nézetei mennyire közel állottak a Barth  és mások  
által is már a húszas években képviselt „krízis teológiájához”, jóllehet, 
ismereteink szerint Rem ete a fenti irányzattól nem  vett á t közvetlen  
hatásokat. Ezek a gondolatok azután újult erővel bukkantak fel 1945 
után, amikor a m ásodik világháború s a fasizmus szörnyűségei m inden  
gondolkodó ember előtt végképp nyilvánvalóvá tették  az ún. „keresz
t yén kultúra” és „keresztyén Európa” képzeteinek a teljes csődjét, hazug- 
ságát, pl. Hermáim Diém  és m ások írásaiban. R em ete ezt már nem ér- 
hette m eg, így jóval korábbi m eglátása prófétai ihletésére vall. „A v iha
rok, amelyek m a N yugat keresztyén kultúráját rázzák, elsodornak m in- 
dent, am i homokon épült és gőgös m agaslatainkról levezetnek ism éta 

keresztyén hit eredeti szegénységéhez, amikor még nem volt szó világtörté
nelmi feladatról sem keresztyén kultúráról.” („Az apologetika feladata”
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c. előadásából). Jó  húsz évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a keresztyén- 
ség tu d a táb an  felbukkanjon és szélesebb körökben tudatossá váljék a 
szolgáló, a világéri élő s mindenféle trium falizm usról lemondó egyház 
képzete!

Rem ete teológiáját a hit radikalitása jellemezte, vagyis bá tran  
szembe m ert nézni a keresztyén lét gyökérkérdéseivel. „ Isten  jobban 
szereti az őszinte ateizm ust, m int azt, ha valaki Isten dicsőségére csa l. . . 
Amikor azt kérdezed, él-e Isten, tedd  ezt teljes szívedből és teljes erődből, 
abban a tudatban , hogy életről és halálról van szó. Aki azt a kérdést 
hidegvérrel teszi fel, és hidegen mérlegeli az érveket és ellenérveket, az t 
nem  Isten érdekli, hanem  legfeljebb egy eszme, mely alkalm as világné
zetének megfogalmazásához. Aki igazán kérdez, az annak a tu d a táb an  
teszi ezt, hogy levonja az összes következm ényeket. . . Ha így kérdezünk, 
akkor kérdésünk abból a vágyból ered, hogy Istennel összeköttetésbe ke
rüljünk. Ez a kérdés azután  elvezet m inket ahhoz az elmélkedéshez, 
hogy Istenbe v e te tt h itünk  elégséges-e egész életünk terhének elviselé
séhez. H a velünk együtt kérdez egész lelkünk, amely a Megváltót keresi. . .  
akkor kérdésünk az t jelzi, hogy félelemmel és rettegéssel kezdtük m un
kálni üdvösségünket” („M egoldatlan kérdések akadályai-e a h itn ek ?” c. 
előadásából). Ez és a hasonló megfogalmazások meglepően em lékeztetnek 
— Bonhöfferre, akit pedig Remete aligha ism erhetett. Véletlen, hogy 
teológiájuk és é le tú tjuk  is hasonlóan alaku lt?! Radikális h ite  arra 
késztette , hogy azt te ttek re  váltsa, írja  ró la Nandrásky.

Ez akkor következett be, amikor 1939. szeptember 1-től jolsvai hit
oktató lelkész lesz. Egész életét az ifjúság n eveléséne k szeri Leli e ttő l fogva. 
O ttan i munkássága más forrásokból részben ismert. ízig-vérig pedagógus 
volt, tan ítványai, a „R em ete banda” 7- eredetileg csúfnév, am it azután  
büszkén viseltek — rajongásig szerették. Igazi közösséggé form álta 
őket. Saját kis újságjuk volt, ennek első szám ában ezt ír ta : „Semmi 
a közösségi érzést, tehát testvériséget, szolgálatot, szeretetet úgy fel nem éb
reszteni, m unkába nem állítja m int az az érzés: ú titá rsak  vagyunk. 
Minden program unk, egész sorsunk, ételünk, italunk és szállásunk közös. 
Csak együtt teszünk valam it, csak együtt érkezhetünk is meg” . Öt 
éves m unkája eredményeképpen tan ítványai közül ke tten  m entek a 
lelkészi pályára, sokan kerültek Szlovákiába és Magyarországon felelős po
zícióba s m a is hordozzák az összetartozás tu d a tá t. Török György 
Rem ete halálának tizedik évfordulóján így emlékezik versében:

„Tekintetében Isten nézett szét a pusztán, 
tévelygő ifjúság vándoraihoz hajolt, 
az ő k arjával ölelt meg m in k e t . . . ”

1944 nyarától a politikai és háborús események felgyorsultak. Jolsva 
a deportáltak  gyűjtőhelye lett, innen indultak  a pusztulásba. Később 
pedig a német csapatok fontos felvonulási terü lete lett. Mindez R em etét 
elvezette a konkrét politikai cselekvéshez, ami szervesen folyt hitéből. 
Nincs h it politikai konzekvenciák nélkül. Egyéni sorsa — zsidó szárm a
zása — is közrejátszhato tt ebben, de nem ez volt a döntő, hiszen meg
kísérelhette volna a m enekülést, a bujkálást, m int sokan mások hasonló 
helyzetben. Ő az ak tív  helytállást választo tta . Nemcsak a szenvedésre 
volt kész, hanem a cselekvésre is, a jó, igaz ügy m ellett s azokért, akik rá
b íza ttak , a fiatalokért. Így vette  fel a kapcsolatot a Szlovák Nemzeti 
Felkelés embereivel s le tt  1944. szeptem ber 19-én a szervezet igazolt 
tag ja . Ez később az életébe kerül.
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N andrásky tanulm ányában  felveti és m élyrehatóan elemzi a kér
dést: helyesen cselekedett-e Rem ete, összefért-e ak tív  politikai cselek
vése keresztyén hitével, papi h ivatásával?  A rra a következtetésre ju t:  
„Rem ete tu d ta , hogy ha az evangélium ban nincs politikai program , az 
még nem m entesít, sőt felelősségre hív a politikai téren is, m ert Jézus 
Krisztus az egész embert és világát is igényli.” Milyen időszerű ez a kérdés 
m a, ha pl. a Latinam erikai országokban élő különböző felekezetű papok 
politikai felelősségvállalására gondolunk!

Rem ete sorsa 1944. december 20-án teljesedett be. Az ádventi esti 
istentiszteletet ta r to t ta  a jolsvai tem plom ban, am ikor a ném etek le
ta rtó z ta tták . Még le tt volna ideje menekülni, de nem  te tte . T anítványai 
u to ljára  akkor lá tták , amikor egy ném et katonai autó  Besztercebánya 
felé v itte . A sok évvel később előkerült dokum entum ok szerint 1945. 
január 9-én a Nemecka község m elletti szénégetőben végezték ki sok más 
társával együtt.

Nagy hálával tartozunk N andrásky Károly professzornak azért, 
hogy tanulm ányában  feltárta  Rem ete László lelki, teológiai fejlődését 
s m egm utatta  azt, hogy nem véletlen balszerencse okozta vértanúságát, 
hanem a tudatosan és mély meggyőződésből fakadó áldozatvállalás szándéka. 
B izonyára megérdemelné ez a tanulm ány, hogy szélesebb körben is hoz
záférhető legyen a m agyar olvasók számára. Hiszen nem csak Rem ete 
László vértanú  lelkész szinte elfeketedett emlékét idézi fel, hanem rá 
világít közelm últ egyháztörténetünk egy olyan szakaszára, amely k ivált 
az ifjabbak szám ára alig ismert. Pedig ennek a m últnak  és tanulságainak 
felidézésre mindig — újra  — szükség van!

Dr. Groó Gyula

A Gerhard von Rad utáni 
ószövetségi teológia

R A D kétkötetes Ószövetségi Teológiája1 azzal, hogy nagyon ko
molyan figyelembe vette  az ÓSz történeti jellegét, és azzal, hogy 5Móz 
26,5 — 9 ún. „ tö rténeti Credo” -já t te tte  meg az ÓSz-teológia kiinduló
pontjává, kétségtelenül korszakalkotó jelentőségű, és új lendületet ad o tt 
ennek a még mindig nagyon v ita to tt ószövetségi tudom ánynak. T er
mészetesen a sok vele egyetértő tanulm ány m ellett sok olyan is ta lá l
ható, amely v ita tja  R ad mószerének és eljárásának helyességét. A gaz
dag irodalomból m ost csak három  olyan m űvet említek meg, am ely 
megpróbálkozik egy RAD-tól eltérő ŐSz-teológia megfogalmazásával. 
Mindhárom m ár címében u ta l arra, hogy csak alapvonásaiban kísérli 
vázolni az ÓSz-teológia lehetséges kialakítását.

1. 1972-ben jelent meg Georg F O H R E R  Theologische Grundstrulc- 
turen des A lten Testaments c. m unkája (W. de G ruyter, Berlin —New 
York). H ét fejezetben foglalja össze azt, am it az ÓSz-teológia m ondani
valójának keresésében fontosnak ta r t. Az ÓSz értelmezésének, és a ki
nyilatkoztatás és az ÓSz viszonyának kérdéséből indul ki. E zu tán
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azzal foglalkozik, hogy az ÓSz-ben sokféle vallási és teológiai irányzat
ta l találkozunk, mégis keresi, nincs-e valam i egység em ögött a sokféle
ség m ögött, nincs-e mégis „középpontja” az ÓSz-nek. E gy „kétpólusú” 
centrum ot talál: „Isten  uralma és az Istennel való közösség.” Izráel 
régi és új vagy m egváltozott hagyom ányait vizsgálva keresi az „Ószö
vetségi h it” változást létrehozó erejét, és azt, hogy hogyan változott ez 
a hit; majd részleteiben vizsgálja ennek a hitnek m egnyilvánulásait 
szem élyes vonatkozásban, a népek és a történelem , valam int a terem tett 
világ, a természet és a h it összefüggésében. Külön szakaszban tárgyalja  
ennek a hitnek két jellegzetes vonását: ez a h it elválaszthatatlan a cse
lekvéstől, és elsősorban a „földi” életre irányul. Az utolsó fejezetben  
néhány konkrét esetre alkalm azza kutatása előbb jelzett eredm ényeit: 
az őstörténet értelmének keresésére; az állam i és társadalmi életre; az 
ember és a technika viszonyára; az ember jövőjének kérdésére. E gy  
nagyon rövid, záró szakaszban szól az ÓSz és az ÜSz kapcsolatáról. Sze
rinte „az előző fejezetekben m ondottak alapján adódik az a felismerés, 
hogy közvetlen és sajátos összefüggés van a két Testam entum  közt: 
kezdet és folytatás, így kell értenünk őket. Ebből adódik az Ószövetség  
alapgondolatainak továbbra is fennmaradó érvényessége, valam int egy, 
bibliai teológia tervének lehetősége, am elyről újabban ism ét tár
gyalnak”2.

2. W alther ZIM M ERLI Grundriss der alttestamentliehen Theologie 
c. m űve (Kolilhammer, S tu ttgart—Berlin —K öln —Mainz, 1972) 1975- 
ben már második kiadást ért meg. Már az első kiadás előszavában m eg
adja, m unkájának célját: nem az Ószövetségről akar írni, hanem m agát 
az Ószövetséget akarja m egszólaltatni. A  második kiadásban csupán  
az ÓSz-apokaliptikáról szóló fejezetet írta újra, a többi változatlan  
maradt.

Zimmerli szerint az Ó Sz,teológia feladata az, hogy belső összefüg
géseiben leírja azt, am it az ÓSz Istenről m ond. Ennek m egfelelően ki
indulópontja, „alapvetése” , az ÓSz-ben k inyilatkoztatott JH V H  isten
név vizsgálata. Ezután az alapvetés után négy fejezetben foglalkozik  
„Jahve a ján d ék aiéva l (a győzelm ek, az ország, Isten jelenléte, valam int 
a vezetés és tanítás karizmája), „Jahve p aran cso lata iéval, „az Isten  
előtti élet”-tel, végül a „krízis és rem énység”-gel. Ebben az utolsó feje
zetben tárgyalja az őstörténet, az elbeszélés-anyag, a prófétai igehidetés, 
és az apokaliptikai kérdéseit. Zimmerli nem  foglalkozik az ÓSz és az 
ÜSz kapcsolatával, de könyve záró paragrafusában m egállapítja, hogy  
az ÓSz elejétől végig valam i jövő felé nyitottságról tanúskodik, még 
a végén is egy jövőre várakozó, n y itott k önyv marad üzenetével.

3. A harmadik m unkát, am ely az utóbbi évek egyik legjobban át
gondolt m űve, Claus W ESTERM ANN írta: Theologie des Altén Tes- 
taments in Grudziigen cím m el (Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 
1978). Ez az ATD-kom mentársorozat kiegészítőinek 6. k ötete ,3 am ely
ben a szerző így határozza meg az ÓSz-teológia tárgyát: Az ÓSz-teológia 
feladata az, hogy összefoglalja és együtt lássa, m it mond az ÓSz m int 
egész minden részében Istenről.-

Az első főrész erre az alapkérdésre keresi a feleletet. Itt  találja meg 
a szerző ÓSz-teológiájának hármas alapstruktúráját: az ÓSz történeti 
jellegét (történelem és üdvtörténet) — Isten igéjét (Isten cselekvése és 
beszéde) — és az ember feleletét (beszéd és cselekedet). Az első főrész 
összefoglaló szakasza arról szól, hogy az egész ÓSz teológiai összefüg
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gésének m egértését az teszi lehetővé, hogy mindig, m inden vonatkozás
ban ugyanarról az Istenről van  szó benne. A további négy főrész ta r 
ta lm át eléggé jellemzik a címek: a szabadító (mentő) Isten és a tö rté 
nelem — az áldó Isten és a terem tés — Isten ítélete és könyörülete — 
a felelet (beszédben és cselekvésben).

W esterm ann még egy külön főrészt szán az Újszövetséggel való 
összefüggés kérdéseinek tárgyalására „az Ószövetség és K risztus "cím 
mel (a tö rténeti könyvek és K risztus — a prófétai igehirdetés és K risztus 
— Krisztus és Isten  népének felelete). Ennek záró szakasza a „bibliai 
teológia” lehetőségének kérdéseivel foglalkozik.

4. A R ad u tán i ÓSz teológia kialakuló irányának néhány jellemző 
vonását e három  újabb mű alapján a következőkben foglalhatjuk össze:

a) R AD ÓSz-teológiájának korszakalkotó jelentőségét m u ta tja , 
hogy csupán egy ponton próbálnak túllépni ra jta : m a m ár nem  ta r tjá k  
kielégítőnek a „történelm i Credo” és a deurteronom ium i történelem 
teológia középpontba állítását. E gyébként azonban tovább élnek és hat
nak R A D felismerései.

b) Mindenek elő tt jellemző az ÓSz tarta lm a, teológiája, az „ószö
vetségi k iny ila tkoztatás” történetiségének határozott hangsúlyozása. Az 
élenjáró ÓSz-teológusok ma sok m indent értékelnek a m últ századi k u 
ta tó k  (GUNKEL, W ELLH A U SEN  stb.) m unkájából. A tö rténe tk riti
kai, irodalom történeti, vallástörténeti ku ta tás  kétségtelen érdeme, hogy 
rám u ta to tt az ÓSz történeti kialakulására, és arra, hogy az Ószövetség 
tarta lm ának , „Izráel vallásáá nak, hitének, teológiájának, az „ószövet
ségi k iny ilatkoztatás” -nak döntő vonása a történetiség. Az ÓSz teológiai 
feldolgozásánál m a m ár nem lehet számításon kívül hagyni, hogy az 
ÓSz iratai kb. ezer év a la tt jö ttek  létre, és hogy ezek az iratok különböző 
történeti, politikai, társadalm i h á tte re t tükröznek.

c) Az újabb m űvek másik jellemző vonása, hogy az ÓSz-teológia 
egységét és egyben középpontját egyre határozottabban  az egy Isten
ben  látják . H a különbözőképpen fogalmazzák is meg,5 m ind azt lá tják , 
hogy az ÓSz valam ennyi ira ta  ugyanarról az Istenről szól, ugyanannak 
az Istennek a szavát, k inyilatkoztatását, te tte it  írja  le. A m it az amerikai 
HASEL kifejt,6 az többé-kevésbé hangsúlyt nyer az ú jabb feldolgozások
ban.

d) R AD óta  végleg elkerülhetetlen az ÓSz teológiában annak meg
állapítása, hogy Izráel és az egyes ember valami módon felel Isten ki
nyila tkoztatására.7 Azt, am it régebben „az ÓSz e tiká ja” címen tárgyal
tak , m ost egyre inkább a „felelet” kifejezéssel határozzák meg, m ert ez 
sokkal inkább beleillik az ÓSz gondolatvilágába.

e) Egyre határozottabb az a  vélemény, hogy az ÓSz-teológiáknak 
foglalkozniuk kell az ÓSz és az ŰSz viszonyával, mégpedig nemcsak for
m ai szempontból, hanem  a teológiai összefüggések keresésével is. H a  
nagyon eltérnek is i t t  a vélemények, a tém át valójában senki sem tu d ja  
elkerülni.

í) Ebből kifolyólag egyre inkább foglalkoztatja a teológusokat az 
â  kérdés, hogy nem  lehetne-e, és nem kellene-e megkísérelni egy Ó- és 
Újszövetséget átfogó bibliai teológia kialakítását.8

Dr. M u ntag Andor
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Örömhír a gyermekeknek

Isten hitre, engedelmességre, 
szolgálatra hív

Ábrahám elhívása 
lMóz 12,1—7

Ind ításként felvethetjük a gyermekek szám ára az alapkérdést: 
kinek a szavára hallgatnak, kinek engedelmeskednek? A legtöbb gyer
m ekbe még m a is belenevelték m ár kicsi korától, hogy idegennel ne 
álljon szóba az u tcán, ne fogadjon el tőle semmit, és pláne ne kövesse 
sehová, bárm it is ígérne az illető. N éhány megdöbbentő bűntény gyer
mekekkel, úgy tűn ik , hogy indokolttá is teszi ezt az óvatosságot. A gyer
mek eredendően naiv, jóhiszemű, és a felnőttek m innél előbb igyekez
nek „kinevelni” a rájuk bízott gyerm ekeket ebből a „veszélyes” nai
vitásból egyfajta egészségesnek vélt bizalm atlanságra.

Ábrám — vigyázzunk elejétől fogva a pontos névhasználatra, m ert 
a  későbbiek során jól ki lehet m ajd aknázni a névváltozásban rejlő üze
nete t —- felnőtt szemmel nézve ostoba könnyelműséget követ el, am ikor 
„egy szóra” o tthagy  m indent és elindul az ismeretlenbe. V ajon gyermeki 
fejjel és szívvel gondolkozva meg lehet m agyarázni Ábrám  „könnyelm ű” 
lépését?! A választ o tt kell együtt keresnünk, hogy vajon kinek a 
szavára hagy o tt Á brám  m indent, ami eddig életét és biztonságát jelen
te tte ?  Á brám  nem egy idegen csábításnak enged, Ábrám  nem ostobán 
jóhiszemű, vagy b u tán  könnyelm ű ember. Ábrám egyszerűen hisz, ami 
ebben a konkrét helyzetben az t a feltétlen bizalm at jelenti, amellyel 
engedelmesen elindul az Ür parancsa szerint.

Hogy könnyű volt Á brám nak? Hogy biztosan jól ism erte az Is ten t, 
és tu d ta  mi lesz a végén az egészből? Nem hiszem, hogy Á brám  többet 
tu d o tt Istenről, m in t bárm elyikünk (sőt ta lán  bizonyos vonatkozásban 
sokkal kevesebbet tu d h a to tt, hiszen Jézust még nem ism e rh e tte ...) , 
és hogy mi lesz ennek a „nagy kalandnak” a vége, azt meg pláne nem  
tu d h a tta  pontosan előre. Csak egyet tu d o t t : Isten szavára érdemes oda
figyelni, érdemes hallgatni rá, sőt engedelmeskedni neki még akkor is, ha  
nem egészen világos m it is akar. A lényeg, hogy Isten  JÓ , és végső soron 
nekem is jó t akar, ez az alapbizalom ad bátorságot Á brám nak, hogy ú t 
nak induljon az ismeretlen idegenbe, de nem  egyedül, hanem  a szám ára 
nem idegen, „ism erős” Istennel.

A h it, az Istennek való engedelmesség, az Ö követése, m a is ilyen 
báto r vállalkozás, kockázatos kaland. „Bele kell ugrani” s m ajd m enet 
közben kiderül, hogy megérte-e. Üszni nem  lehet m egtanulni a parton, 
egyszer be kell ugrani a vízbe, h á th a  nem  is olyan lehetetlen vállalkozás 
fennm aradni a víz színén. Biciklizni se lehet m egtanulni állóhelyzetben, 
egyszer el kell indulni, s há th a  m egtörténik a „csoda” : k é t keréken
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gurulok és nem borulok föl . . .  S foly tathanánk a hétköznapi példák 
sorát (a gyermekek m inden bizonnyal tu d ják  is m ajd folytatni).

Minden gyermek szereti a kalandregényeket, kalandfilm eket, és ta 
lán titokban arról álmodozunk, hogy egyszer mi is olyan bátrak  le
szünk, m int a kalandfilm  hősei. De aztán  többnyire belenyugszunk 
abba a kézenfekvő m agyarázatba, hogy a  hétköznapokban nincsenek 
olyan izgalmas kalandhelyzetek, és ezért nincs is „szükség” a m i bátor 
kockázatvállalásunkra. De ha komolyan vesszük, hogy az isteni hívás, 
felhívás, kihívás nekünk is szól, akkor rá  kell, hogy döbbenjünk: Isten 
követése a világ legizgalmasabb, legmerészebb „kalandja” . Nem ős
erdőket, idegen földrészeket kell feltárni és meghódítani, hanem  Isten 
Országa felé kell elindulni m ár it t  a földön, m ár gyermekkorban. S ehhez 
a nagy úthoz, hatalm as „vállalkozáshoz” , izgalmas „kalandhoz” kevés a 
legvakmerőbb hős bátorsága is, ehhez m agától Istentől kell kérnünk 
Á brám hoz hasonló báto r h ite t és bizalm at, m ert Ő hív, s egyben Ő tehet 
alkalm assá is erre a „nagy kalandra” !

A nagy expedíciók indulását igen komoly előkészületek, néha több 
éves felkészülés előzi meg. Gondoljatok az űrhajósok felkészülésére... 
Szám unkra a legfontosabb „felkészülés” , hogy tud junk  k ita rtóan  im ád
kozni Istenhez, hogy adjon h ite t, bátorságot, engedelmességet az Ö kö
vetéséhez. Talán az egyik legrövidebb, de leghitelesebb és legmegrázóbb 
ilyen imádságot éppen a  Bibliában ta lá ljuk , Márk evangélium ában a 
9. fejezet 24. versében, ahol egy beteg gyermek gyógyulásáért így kö
nyörög az édesapja: „Hiszek, segíts hitetlenségem en!” De segíthet az 
im ádkozásban egy ism ert ének néhány sora:

„H inni tan íts, Uram, kérni taníts!
Gyermeki, nagy h ite t kérni tan íts !”

A megpróbált hitű Ábrám 
IMóz 12,10—14 fejezet

Bevezetésként felvethetjük a gyermekeknek a kérdést, hogyan is 
szoktak elidulni egy új tanévbe, vagy új esztendőbe. Az elején álta lá
ban nagy a lelkesedés, a nekibuzdulás, nagy ígéretek, fogadalmak han
goznak el. De hogy meddig ta r t  a kezdeti lendület, lelkesedés, odászánás, 
az m ár sokszor igen kérdéses. Ábrám m al kapcsolatban is felvethetjük 
a kérdést: vajon nem  csak szalmaláng lelkesedés volt-e az a nekibuz
dulás, amivel o tthagyva minden elindult Isten  parancsára az ism eret
lenbe"? Vajon a későbbiek során is annyira oda tu d o tt figyelni az Úr 
szavára? Nem bán ta  meg később, hogy olyan „könnyen” engedelmes
k ed e tt az isteni felszólításnak? Ezek a kérdések nem csak szám unkra 
lehetnek érdekesek és izgalmasak, hanem  Isten is látni akarta , hogy 
m ennyiben szám íthat komolyan Ábrám k ita rtó  hitére és engedelmessé
gére.

Mit kell csinálni, ha  valam inek vagy valakinek a megbízhatóságáról 
meg akarunk győződni? Természetesen ki keli próbálni. M ielőtt egy új 
autó  beállhat a forgalomba, műszakilag levizsgáztatják, hogy al
kalm as-e a közlekedésre. Meilőtt egy hidat, vagy felüljárót ünnepélye
sen átadnának a forgalomnak, terhelési próbának vetik alá. Isten is kí
váncsi volt arra, hogy m it és m ennyit bír el Á brám  hite. M ert fogadkozni, 
nagy lelkesen nekiindulni könnyű dolog, de igazán csak m enet közben
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derül ki, hogy mennyire volt komoly a nekibuzdulás. Isten  négyszer is 
próbára teszi em berét, Abrám ot, hogy meggyőződjék hitének komolysá
gáról és „teherbírásáról.” K ísérjük nyomon ezt a négy próbát, s közben 
egy kicsit m agunkat is levizsgáztatjuk.

Abrám  megérkezik az Isten tő l kijelölt földre, ahol azonban nem 
valamiféle „földi paradicsom ” fogadja. Isten soha se kényezteti el ki
választo tt em bereit, de ezt soha nem  is ígérte. A zt szokták m ondani, 
hogy Isten nem teljesíti m inden kérésünket, óhajunkat, kívánságunkat, 
de m egtartja  ígéreteit, és ez a  lényeg. Abrám  teh á t az új hazában se élhe
te t t  gondtalanul, m ert ham arosan nagy szárazság és annak nyomán éh
ínség sú jto tta  az t a vidéket. Abrám nak és háza népének eleség u tán  
kellett nézniük, am it azonban csak egy másik országban, Egyiptom 
ban k apha ttak  meg. Ez az ország híres volt gazdagságáról és a fáraó 
korlátlan hatalm áról. Szinte földi istenként tisztelte tte  m agát, és neki 
minden szabad volt. Kicsit félt is Abrám  ebbe az idegen országba menni 
kenyérért, de h á t jól tud juk , hogy az éhség milyen nagy ú r, és végül is
A brám rászán ta  m agát, hogy elvándorolnak Egyiptom ba. Különösen is 
a ttó l félt, hogy szép feleségét, Szárajt el fogják venni tőle, s őt, a férjét 
pedig elteszik láb alól. Éppen ezért ravász tervet eszelt ki, azt hazudta, 
hogy Száraj a húga. Ügy tű n t, hogy ez a csel jó trü k k  volt, m ert valóban 
felfigyeltek a fáraó emberei a rendkívüli szépségű Szárajra és elvitték a 
fáraó háremhölgyei közé, viszont Abrám nak, az „áltestvérnek” nem 
esett semmi bántódása, sőt még m inden földi jóval elhalm ozták az 
egyiptom iak. Ügy tű n t tehát, hogy Abrám  ötlete bevált, de Istennek 
még se te tsze tt ez a trükk .

Vajon m iért?  Nemcsak azért m ert Abrám hazudott. Ez m ár csak 
következm énye volt annak, hogy Abrám  hite bizony ebben a nehéz 
helyzetben gyöngének bizonyult. Már nem Isten ígéretében, kiválasztó, 
szeretetében bízott, hanem a sa já t ravaszságában. S gyávaságában még 
feleségét is, aki ugyancsak az isteni ígéret hordozója volt, kiszolgáltatta 
a  fáraónak. Igen ám  csak hogy Isten te rv é t nem lehet olyan könnyen 
áthúzni a m i gyávaságunggal és hitetlenségünkkel. Isten nem  m ondott 
le tervéről, de nem m ondott le az első próbán elbukott választo tt embe- 
ről, Abrám ról és Szárajról sem. Ő m egtartja  ígéretét még akkor is, ha  mi 
nem érdemeljük meg. Így az Ú r komoly csapásokkal sú jto tta  a fáraó t 
és házát, mígnem az rá nem jö tt, hogy elrabolt szép, idegen asszony 
m ia tt érik a csapások. K iderült az igazság, és a fáraó A brám ot és Szárajt 
k ito loncoltatta  az országból. Még örülhettek, hogy ennyivel m egúszták 
ezt a „rem ek”  trükkö t. Az első próbán teh á t m egbuktak Abrámék, de 
Isten türelm es szeretete nem m ondott le róluk, m in t ahogy rólunk se 
mond le, ha  olykor-olykor elbukunk. Sőt Isten bízik abban, hogy az 
ilyen próbák és bukások is „edzik” a h itünket, és m egtanítanak még 
jobban Őrá hagyatkozni. S Isten  nem is csalódott, m ert a következő három  
akadály t m ár sikerrel veszi Abrám .

A második próba elé akkor került A brám, am ikor pásztorai össze
vesztek unokaöccsének, Lótnak  a pásztoraival a legelőkön. N yilván
való volt, hogy nem  m aradhatnak  együtt, m ert kettő jüknek  már szűk 
a hely. Abrám  volt az idősebb, joggal vá laszthato tt volna ő, hogy melyik 
terü let legyen az övé. De önzetlenül lem ondott a választás jogáról, és 
megelégedett azzal a terü lettel, am it L ó t m eghagyott szám ára. T ud ta , 
hogyha Isten áldása van vele, bárhol megélhet. Lót viszont kapzsi módon 
lecsapott a zsíros legelőkre de m ohóságáért meg is bünhődött, m ert 
ham arosan harcok tö rtek  ki azon a vidéken és ő is fogságba került.
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Ez jelentette A brám számára a harmadik próbát. H agyja veszni 
forrófejű nnokaöccsét, aki végül is csak m agát okolhatja a rossz válasz
tásért? A brám azonban legyőzte a káröröm kísértését, és Ő, az alapjában  
békés természetű pásztorember fegyvert fogott, és Isten segítségével 
kiszabadítja meggondolatlan nnokaöccsét.

A brám tehát győztes lett, s ez újabb kísértést, próbát jelentett szá
mára. A  harcok íratlan törvénye szerint a győztest nagy zsákm ány il
lette, ami lényegében nem volt m ás, m int a legyőzött ellenféltől össze
rabolt kincsek sokasága. A brám azonban nem  fogadja el a felajánlott 
zsákm ányt, kijelenti, hogy őt Isten teszi gazdaggá, és még ő fizet tizedet 
Melkisédeknek, Isten szolgájának, aki m egáldja őt: „Á ldott vagy A brám 
a Felséges Isten e l ő t t . . . ” S ez az áldás Ábrám legnagyobb kincse, 
„jutalm a.”

A brám tehát a négy próbából hárm at sikerrel kiállt. Nem  csoda
hős, aki mindig győz, hanem  hozzánk hasonló esendő ember, aki azonban, 
ha Istenre hallgat, m egtalálja a helyes döntést. S végül m ég egy fontos 
üzenetre figyeljünk: az hogy Abrám hite m ennyit ér, m ennyit bír el, az 
végül azon dőlt el, hogy m ilyen a viszonya az emberekhez: a fáraóhoz, 
Lóthoz, a legyőzött ellenséghez. A mi hitünk próbája is az, hogy egym ás
sal hogyan bánunk. Tudunk-e szeretni, m egbocsátani, áldozatot hozni 
egym ásért?! Mert a „h it cselekedetek nélkül h alott!” (Jakab 2,17).

Isten erősíti a hitében megfáradtat 
lMóz 15,1—6

Mi lesz ezután A brám sorsa? Gondolom, a legtöbben arra tippel
nének, hogyha már négy „mérkőzésből” hárm at m egnyert, akkor m ost 
már Isten biztos beváltja ígéretét, s m egjutalm azza Ábrám hitét. 
Csakhogy, am int mjir a közmondás is m ondja: „Isten m alm ai lassan  
őrölnek.” Aki az Ő szolgálatába szegődik annak meg kell tanulnia  
várni. Tudom , ez nem könnyű dolog. Pláne fiatalon az ember m indent 
gyorsan, azonnal szeretne. Kérünk valam i ajándékot szüleinktől, és 
ugye m ilyen nehéz kivárni azt a karácsonyt vagy éppen születésnapot, 
amikor végre kézbe kapjuk a várva-várt ajándékot.

A brámnak is újra várni, kellett, türelm esen és hittel. Isten nem  
h agyta bizonytalanságban. ígéretét újra m egerősítette, amikor láto
m ásban így szól hozzá: „N e félj A brám! Én vagyok a pajzsod: jutalm ad  
igen bőséges.” Mindez nagyon szépen és bíztatóan hangzott, csak éppen  
az v o lt  a probléma, h ogy Abráméknak m ég nem volt gyerm ekük, és 
egyre inkább úgy tű n t, hogy nem lesz senki, aki m éltóképpen tovább  
viheti az isteni örökséget és ígéretet. A brám volt is olyan őszinte az 
Úrhoz, hogy ezt az aggályát feltárta előtte.

S m it te tt  erre Isten? Talán arra gondolnánk, hogy összeszidta  
Abrám ot, hogy m inek türelm tlenkedik és hitetlenkedik. D e nem ez 
történt. Az Úr kom olyan veszi kétségeinket, kérdéseinket is. Nem  vélet
lenül szólíthatjuk Őt Jézus tanítása szerint A tyának. A hogy a szüleinek  
bátran elmondhatunk m indent, ami bánt, ami m iatt aggódunk, úgy  
Istennek is bátran feltárhatjuk a legrejtettebb problém áinkat, kérdé
seinket is. Isten válaszol A brám kétségeire, és kivezeti őt a csillagos éj
szakába, ahol olyan szédítő ígéretet kap Ábrám, amiről nem is álm o
dott. Annyi utódja lesz, m int az égen a csillag. Mindez alig elképzelhető
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volt, hiszen az utódokból még senki sem volt látható. De a h it éppen o tt 
kezdődik, am ikor és ahol a látás, a tap aszta la t véget ér. S Abrám  elh itte  
az ígéretet, nem  azért m ert é rte tte , m ert bebizonyították neki, hogy ez 
lehetséges, hanem  egyedül azért, m ert Isten m ondta. S az Ő  szavára 
lehet adni, építeni, az Ő igéjében lehet bízni, az Ő ígéretei nem  üres szó
lamok. S Isten  ezért a hitéért fogadja el Abrám ot. Nem a kisebb-nagyobb 
győzelmeiért, a teljesítm ényéért, a cselekedeteiért, hanem  azért, m ert 
feltétel nélkül bízik benne. S ez igazán nagy örömhír nekünk is, akiknek 
ta lán  még semmi „győzelm ünk” , nagy „jó te ttü n k ” nincs, de ha bízunk 
Benne, m inket is elfogad Isten és megajándékoz ígéreteivel, am elyeket 
be is fog váltani, ha h itte l és imádkozó türelem m el kérjük és várjuk.

Kétségeken át a hitbizonyossághoz 
lMóz 17,1—22

Ind ításként végig kérdezhetjük a gyerm ekeket, hogy k i tud ja  eset
leg a nevének a jelentését. A név ugyanis jel, a név elkötelez, és különö
sen is így volt ez a Biblia világában. Nem véletlen, hogy ki milyen nevet 
kap (gondoljunk a legfontosabbra: Jézus nevére!), és az se véletlen, ha 
valaki új nevet kap (u talhatunk  a legismertebbre a Saul-Pál fordu
la tra  . . . )  Isten  ígéretét Abrám  és Száraj esetében is névváltoztatással 
is meg akarja  erősíteni és pecsételni. Újra  megszólítja őket és egy lá t
szólag lényegtelen, apró kis vá lto z ta tást h a jt végre m indkettőjük nevé
ben: Ábrám  Á brahám  lesz, Száraj pedig Sára. V an valam i jelentősége 
ennek az egy-két betűs kis változ ta tásnak? Bizony egy-két betű meg
változtatása óriási jelentésváltozást idézhet elő. Maguk a gyermekek is 
biztosan tu d n ak  példákat felhozni, hogy egy-egy ékezet vagy  betű m ó
dosítása nyom án új, más szavak, fogalmak születnek. . .

Istennek ezzel a névváltoztatással célja, üzenete van. Míg az Abrám  
név m agyarul kb. így fordítható : magasságos a ty a , te h á t Abrám  sze
mélyének kiválóságára utal, addig az Ábrahám  név jelentése: sok nép 
a ty ja , te h á t hangsúly Isten cselekedetére, ígéretének m egvalósulására 
tevődik át. Hasonló üzenete van  a Száraj —Sára névváltoztatásnak  is, 
melyhez szorosan kapcsolódik a Sárának szóló személyes isteni ígéret 
megerősítése: „megáldom őt, sőt fiú t adok t ő l e . . . ” (I. Móz 17,16). 
Kicsi változás, esemény mégis nagy ígéret, nagy táv latok . Eszünkbe 
ju th a t sa já t keresztségünk is, ahol kívülről nézve ugyancsak jelentékte
len apróságok történnek csupán: néhány csepp víz hull ránk , egy-két ige 
kíséretében, mégis ezáltal válunk Isten gyermekeivé, az egyház tag jaivá 
és az üdvösség várom ányosaivá: „Aki hisz és megkeresztelkedik, üd
vözöl!” — ígéri m aga Jézus. Isten  kicsiből is hata lm asat tu d  előhozni. 
Ugyanezt élhetjük á t  később az úrvacsora ajándékában m ajd : egy ki
csiny ostya, egy kortynyi bor, de hozzá a hatalm as ígéret: „Aki eszi 
az én testem et, és issza az én vérem et, örök élete van an n ak ” — ígéri 
ugyancsak m aga az Úr Jézus.

Á brahám  és Sára esetében az ígéret m ár annyira konkrét, hogy 
Isten születendő fiúgyermekük nevét is m egm ondja: Izsák lesz az isteni 
ígéret további hordozója. S ez a név is beszédes jelentésű, m agyarra így 
fordítható : örül, nevet. S it t  ez a név nemcsak arra  u tal, hogy n ag y  lesz 
az öröm, ha  m ajd végre megszületik a várva-várt fiúgyermek, az isteni 
ígéret örököse. Ez a név u ta l a rra  a kétkedő nevetésre, amivel a m ár 
idős Á brahám  és főleg Sára fogadták a képtelen isteni h ír t :  fiatok fog
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születni! Emberi szám ítások szerint m ár tú l öregek voltak ők ehhez 
csakhogy Isten nem a mi szám ításaink szerint cselekszik, az Ő szá
m ára nincsen lehetetlen. Á brahám nak és Sárának ezt kellett még meg
tanuln iuk  és példájuk a mi szám unkra is üzenet: nincsen reménytelen 
eset. Istennél nincsen olyan, hogy lehetetlen, késő, m egoldhatatlan 
Izsák megszületik, nem  azért m ert „k iszám íto tták” , m ert így volt 
„esedékes” , m ert Á brahám  és Sára „m egérdem elték” , hanem  egyedül 
azért, m ert Isten megígérte, és Ő m eg tartja  az Ő ígéretét. S az Ő 
ígérete, áldása, Izsák =  az igazi öröm és nevetés hozzánk is e lju that, ha  
kétségeinket legyőzve gyermekekhez „illő” gyermeki bizalommal „ra
gaszkodunk” Isten ígéreteihez és h itte l fogadjuk ajándékait. Melyek 
ezek az ajándékok? Maga az a drága kincs, ha  hinni és bízni tudok  Benne, 
s ennek nyomán engedelmeskedek az Ő akara tának , m elynek'lényege, 
hogy a Tőle k ap o tt öröm öt és szeretetett m ásoknak is továbbadom , 
hogy több legyen körülö ttünk  az öröm és a nevetés.

Gáncs Péter

A z Ú r  látogatása á brahám nál 
lMóz 18,1—15

1. Kapcsolatteremtés

Nagyon furcsa helyzetről fogunk beszélgetni ma. H allo ttatok-e 
m ár olyasmiről, hogy valaki kineveti Is ten t?  Isten mond valam it, el
m ondja a te rvét — az ember pedig csöndesen kuncog vagy harsányan 
kacag. Közben az t gondolja: úgyse lesz ebből semmi. Ez olyan szép, 
hogy nem válhat valóra.

Van egy m ásik em ber is. U gyanezt a te rvet hallja és örülni kezd. 
Előre örül. Mert biztos benne, hogy Isten  nem ígérget, hanem  komo
lyan ígér. Szavát m egtartja , végrehajtja, am it tervezett.

K ét emberről tanu lunk  ma. Egyik Á brahám , akiről m ár hetek óta 
beszélgetünk. A m ásik a felesége, Sára. Az im ént em lített k é t csoport 
képviselői ők életüknek ebben az eseményében. Egyikük az első cso
po rtba  tartozik, másik a másodikba.

2. A  történet

Nézzük, mi is tö rtén t!  Keressük meg Bibliánk térképén, hol van 
az a vidék, ahol Á brahám  élt! A Földközi tenger dél-keleti partvidéke, 
három  kontinens találkozása. I t t  bizony meleg van. Az em ber nem is 
tu d ja , hol keressen védelm et m agának a déli. nap tűző sugarai ellen. 
Á brahám  idős ember m ár. Ebéd u tán  jólesik neki a pihenés. Behúzódik 
h á t a sátor hűvösébe. E lszunyókált? Nézelődött? Nem tud juk . Minden
esetre arra riad t fel, hogy vendége érkezett. Egy teljesen idegen ember 
állt előtte. Sose lá tta , nem  találkozott vele. H iába keresgél m e m ó r iá já 
ban rég lá to tt arcok u tán . Nem „ugrik be” semmi.

I t t  egy pillanatra meg kell állnunk. Mert csak Á brahám  nem  tu d ta , 
ki a vendége. Mi tud juk . Hamarosan ő is rádöbben, hogy az Ü r láto
g a tta  meg, de ebben a pillanatban csak egy idegent lát. Aztán úgy dönt, 
nem  is az a fontos, hogy isinerős-e a vendége vagy ismeretlen. Áki eb
ben a forróságban úrtakel és kénytelen gyalogolni, annak m indenképp 
jólesik, ha  m egpihenhet s ha  valahol kap némi frissítőt és ennivalót.
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Így aztán cselekszik. A vendég m ár a  fa árnyékában pihen, Sára 
pedig hozzáfogott a  lángos sütéshez. Á brahám  te je t, v a ja t hoz, egy 
szolgája pedig m ár készíti is a borjúsültet. Megeszik az ebédet, pihen
nek/ Sára odabenn tesz-vesz a sátorban. Á brahám  beszélget a vendé
gével, aki egyszer csak valam i furcsát m ond:

— Egy év m úlva ismét eljövök hozzátok, de akkor m ár nem ketten 
lesztek, hanem hárm an, F iatok születik.

Sára — úgy látszik, ősi női szokás ez — benn van ugyan a sátor
ban, nem vesz részt a társalgásban, de m indent hall. Egy szó el nem 
kerüli a figyelmét. R etten tő  kíváncsi. Csak természetes,- hogy hallja 
ezt a képtelen ígéretet is. Nevetését képtelen visszafojtani.

— Én m ár tá n  nagym am ának is öreg lennék — gondolja. H á t nincs 
ennek az idegennek szeme? Vagy olyan fiatalnak nézett volna? K ép
telenség. Ráncos az arcom, ősz a hajam , fáj a lábam. Öreg vagyok. '

Sára nevet. Ö ezt a kérdést m ár levette napirendről. Ja j, de sze
rette volna fiatal korában, ha  neki is lenne egy kisfia! Hogy szeretné, 
gondozná, kényeztetné! Aztán telt-m últ az idő és Sára egyre szomorúbb 
lett. Néha még könny szökött a szemébe, ha  helyes kis, jó kötésű köly- 
köt láto tt. A ztán ez is elmúlt. Beletörődött. Lem ondott róla. Annyira, 
hogy amikor hallja az idegen lehetetlen m ondatát, m ár sírni sem tud , 
keseregni sem, lemondóan legyinteni sem. Csak nevet. M int aki rég 
tisztában van és ki is békült azzal, am in nem lehet változtatn i.

Kuncogása kihallatszik. Számon is kérik tőle később. Szégyelli 
magát. Letagadja. D ehát mégiscsak nevetett! Viszont kétségtelen tény,, 
hogy valami olyan gyönyörűt és olyan lehetetlent ígért neki Isten, 
am it nem lehet simán elhinni és term észetesnek ta rtan i.

Ábrahám viszont csöndben van. Nem nevet, nem tiltakozik. De 
nem is válaszol. Elgondolkodik azon, am it hallott. M ert ő nem először 
hallotta. Többször ígérte m ár neki Isten: utódaidból egy egész nép szár
mazik m ajd. Emlékszik erre és eltöpreng a hallottakon. Egy szó nélkül- 
Teljes csöndben.

Mi pedig m agára hagyjuk Á brahám ot és Sárát ezzel a hihetetlen 
hírrel. Mosollyal és töprengéssel.

3. Az üzenet

Megkeressük ezt a tö rténete t a Bibliánkban. H a m egtaláltuk az 
Ószövetség elején, átlapozunk az Újszövetségbe. Keresünk egy olyan 
embert, aki valam i hasonló h ihetetlen t hallo tt, és ugyanúgy já rt, m in t 
Sára. Persze ő nem kuncogott, inkább tiltakozott, érvelt és m agyará
zott. A lehetetlen, am it hallott, am it társai lelkendezve, egymás szavába 
vágva meséltek, ez vo lt: lá ttu k  Jézust. A zt a Jézust, ak it alig három  
napja keresztre feszítettek, mi m agunk fektettük  sírba. Tudjuk h á t, 
hogy halo tt volt. Ő mégis i t t  já r t  nálunk, beszélt velünk, él, feltám adt, 
i amás nem nevetett, inkább dühös volt. A zt m o n d ta : amíg a  saját sze
memmel nem látom , a hangját nem hallom, kezemmel meg nem érin
tem, el nem hiszem ezt a lehetetlenséget.

Pedig nem először hallotta. Jézus m aga ígérte, többször is elmond- 
t a  t anítványainak. A ztán eljö tt Tamáshoz is, hogy a dühös tiltakozás- 
b ó l h it fakadjon. A Sárának ad o tt ígéret is valóra fog válni. S am ikor 
látja, hisz m ár Tam ás és hinni fog Sára is. De mennyivel szebb u ta t já r  
ne Abrahám, aki kezdettől nem vitázik. És nem is szégyenül meg. Isten
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ígér valam it, s Á brahám  tud ja  — bárm ilyen hihetetlen is — hogy ez 
igaz. Csak m egbízhatatlan ember szavait szoktuk kételkedve hallgatni. 
Isten szavai nem üresek. Megvalósítja, ami ígért.

Mit ígér nekünk? Jézus három m ondatá t keressük meg a Bibliánk
ban: Mt 28,20 b; Lk 11,9 — 10; Jn  14,3. E z t a három m ondato t meg is 
tanuljuk . Figyelemmel kísérhetjük, mi m indent ígér nekünk Jézus. 
Szabad az ígéretében, a szavában bíznunk. Erre b íz ta t m inket Á bra
hám  és Sára életének m ost megbeszélt epizódja.

Isten tervébe beavatott ember 
lMóz 18,16—33

1. Kapcsolatteremtés

Jó  dolga van azoknak a gyerekeknek, akikkel szüleik megbeszélik 
a család gondjait és terveit. E g y ü tt döntik el, mi a fontosabb, m it vásá
roljanak. Hol töltsék a szabadságot. H a segíteni kell a nagyszülőknek, 
ha  valaki beteg, hogyan osszuk meg a m unkát, hogy m indenki részt 
kapjon és m indent elvégezzünk. Meg lehet v ita tn i a dolgokat, közösen 
tervezgetni, készülődni, gondokat megoldani. Az ilyen „tervekbe be
a v a to tt” gyerekeket m éltán irigylik azok, akik ismerik és sűrűn hallják 
az elutasító m ondato t: ne kíváncsiskodj, nem  tartozik  rád , te  csak ta 
nulj és ne kotnyeleskedj a felnőttek dolgába!

2. A történet

Ilyen jó sorsú gyerm ek Á brahám  is, annak ellenére, hogy m ár idős 
bácsi. Istennek azonban gyermeke, és Ő m egosztja terveit a hozzá ta r 
tozókkal.

Nem könnyű, nem  örömteli az a te rv , am elyet Isten elmond Á bra
hám nak. Nagyon szomorú dolog.

Em lékeztek még, egyszer Ábrahám  és L ót elosztották egymás között 
a földeket. Lót választo tt. Csak természetes, hogy a jobb föld le tt az övé. 
Á brahám  megelégedett a m aradékkal. Az a bizonyos jó föld Sodom a és 
Gomora városa volt. Biztos gazdagon és gondtalanul éltek, s ez jó dolog. 
A baj azonban az, hogy ennek a városnak a  lakói nagyon gonoszak vol
tak . H iába az intő szó, fa lrahányt borsó a figyelmeztetés. Meg se próbál
koznak a változással. Isten most m ár nem  teh e t m ást, m egbünteti őket. 
E lpusztítja  a városokat. Ez az a terv , am elybe beavatja Á brahám ot. 
M iért is titko lná el előle ? Hiszen szereti őt.

Szomorú dolgokat nem könnyű elmondani. Vannak emberek, akik 
ezt a kellemetlen te repe t el is kerülik nagy ívben. Viszont jó, h a  tu d 
juk , nemigen szeret m inket az az ember, aki m indjárt csupa jó t mond. 
Gondosan kerüli a nehéz, a szomorú vagy a kellemetlen dolgokat. Aki 
szeret és megbecsül, az elmondja a rosszat is, bárm ilyen fájdalm as vagy 
nehéz is elviselni.

így  hallja meg Á brahám  is Sodom a és Gomora szörnyű jövőjének 
hírét. Mégpedig — gondolnák az előrelátó, m indent megfontoló, józan 
emberek — épp a legalkalm atlanabb pillanatban. Hisz csak m ost hang
zo tt el a nagy h ír: fiad születik. Á brahám  m ost teli van a sa já t örömé
vel. Ugyan m ért ron tanánk  el az öröm ét? ízlelgeti, forgatja m agában 
a  hallo ttakat, h á t van  min morfondíroznia. Nemigen alkalm as arra,
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hogy más ügyével-bajával foglalkozzon épp most. R áadásul olyan embe
rekével, akik nem is tartoznak szorosan hozzá.

Á brahám  azonban kitűnőre vizsgázik. Túllát a személyes ügyén, 
azonnal érti, miről van szó. Végig is gondolja. És nagyon mély szánalm at, 
részvétet érez. Káröröm ről szó sincs. Meg se fordul fejében a gondolat, 
hogy úgy kell nekik, ezt érdemlik. De nem is hajlandó pon to t tenni. 
A rosszba képtelen belenyugodni. Nem ismeri azt a m ondatot, hogy k i
látástalan, kár töprengeni ra jta , úgysem tudunk  változtatn i.

Nagyon szeretne segíteni azokon az embereken, s ezért valami hal
latlan merész vállalkozásba kezd: elkezd vitatkozni Istennel. Nagyon 
ravaszul érvel, figyeljétek meg: egy városban sok ember él. Nem lehetnek 
egyformák. Te viszont igazságos Isten vagy. Igazságos ítélet lenne, ha  
egyformán bánnál jókkal és rosszakkal? Tudom, hogy javarészt gonosz 
emberek laknak o tt. De ha van ötven jó, akkor kegyelmezz az egész 
városnak!

És Isten hagyja m agát befolyásolni. Igent mond. A ztán Ábrahám  
gondolatban villámgyorsan végigfutja Sodom a és Gomora házait, u tcáit. 
Elbizonytalankodik. Nemigen fogunk o tt 50 jó em bert találni. Óva
tosan lejjeb szállítja a m ércét: s ha csak negyvenötöt ta lá lunk? Meg
kegyelmezek a negyvenötért — hangzik a válasz. De az ú t még hosszú 
Sodomáig. S ahogy fogy az ú t, úgy csökkennek a számok. Á brahám  
gondolkodik, s aztán csöndesen előhozakodik az újabb kéréssel. Végül 
megállnak tíznél. H a van tíz igaz ember, Sodom a és Gomora népe élni 
fog!

3. Az üzenet
Az elsőre k itűnik ebből a történetből, hogy Á brahám  igaz ember. 

Szívén viseli mások sorsát. Nem örül a bajnak, nem nyugszik bele a pusz
tulásba. Igyekszik segíteni. Is ten t kéri, változtassa meg szándékát, ke
gyelmezzen a városnak. Á brahám  jó és követésre m éltó példa. Kevesebb 
lenne a baj és a szenvedés körülöttünk, ha sok-sok Ábrahám -lelkű ember 
élne a földön. Isten t kérni, imádkozni mindenki tud . A legkisebb gye
rek is. Mindenki, aki olyannak ismeri Istent, am ilyennek egy régi 
zsoltáríró: „irgalm as és kegyelmes az Úr, türelm e hosszú, szeretete nagy.”

Á brahám  mindössze két városért, te h á t viszonylag kevés emberért 
könyörög Istennek. Van azonban valaki, aki ezt a szolgálatot az egész 
emberiségért végzi. Minden em berért, aki valaha élt vagy élni fog a 
földön. Jézus egyszer önm agát egy vincellérhez hasonlította. A szőlőben 
egy fügefa állt, am ely évek ó ta  nem hozott term ést. A gazda ki ak arta  
vágni, hiszen csak a helyet foglalta. Közbelépett azonban a vincellér és 
türelm i időt kért. Körülásom, m egtrágyázom  — m ondta — várj még, 
h á th a  jövőre terem . S a gazda hallga to tt a vincellér szavára. Ez a kérés 
pedig ma is hangzik. Jézus kér, értünk könyörög s az A tya m eghallgatja.

Isten ítélete: ígéretének beteljesítése 
lMóz 19,1—29; 21,1—8

1. Kapcsolatteremtés
K ét ígéret teljesüléséről beszélgetünk a mai órán. Az egyik nagyon 

szomorú ígéret, a másik örömteli. Az egyik csak részlegesen valósul meg, 
a másik egészen.
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Azt is m ondhatjuk, hogy az elmúlt két óra összefoglalása vagy in
kább eredményének számbavétele ez a mai. Ezért jól vissza kell emlé
keznünk, miről is beszélgettünk az előző órákon. K ét félbehagyott tö r
tén e t volt a tém ánk. K ét ígéret, két terv . Az egyik ígéretet Isten Áb- 
rahám nak ad ta : fiad fog születni. A m ásik tervbe beavatta  Á brahám ot: 
égbekiáltó Sodom a és Gomora gonoszsága, el fogom pusztítani őket. Em 
lékezzünk vissza! Sára nevetett a híren, Á brahám  csöndesen hallgatta, 
s aztán  nem tudjuk , mi történt. Sodomáért és Gomoráért pedig Ábrahám 
könyörgött Istennek. Végül m egállapodtak: ha van tíz igaz ember a város
ban, mindenki megmenekül. H a nincs, elpusztul mindenki.

H a most nyomon követjük tovább is az eseményeket, meglátjuk, 
mi lesz a két tervből. H ogyan valósul meg az egyik, hogyan a másik.

2. A történet

K ét angyalt küld Isten Sodomába. H add nézzenek körül a hely
színen: vajon tényleg olyan gonosz Sodom a népe? És semmit sem vál
to z tak ?  A tapasz ta la t rosszabb minden várakozásnál. A ké t angyal 
m in t két vándor L ót házához érkezik. Ő vendégül lá tja  őket, ahogyan az 
illem és az emberség m egkívánja. M egmosakodhatnak, é telt és szállást 
kapnak. K ipihenhetik m agukat.

Csakhogy Lót az egyetlen rendes em ber Sodomában. A többiek rá 
akarnak  törni a jövevényekre. Azok persze Lót házának védelm ét él
vezik. No de mi ez a túlerővel és a gonosz indulatokkal szemben? Végül 
odáig fajulnak a dolgok, hogy az angyalok beavatkozására van szükség 
ahhoz, hogy az emberek be ne törjék Lót házának a jta já t.

A pohár természetesen betelt. I t t  a kilátásba helyezett büntetés, 
az ítélet ideje. Isten azonban m egsajnálja Lótot. Mért pusztulna o tt a 
többivel együtt?  Az angyalok m ár fel is szólítják: gyorsan csomagolj, 
szedd össze családod tagjait! M eneküljetek! Az egész város el fog pusz
tulni.

Egész éjszaka csomagolnak, készülődnek. Oly keservesen és lassan 
tu d n ak  búcsút venni régi otthonuktól, hogy az angyalok végül karon 
ragadják  őket, és kiviszik a városból. Még napfölkelte e lő tt k iju tnak  
m indnyájan: Lót, a felesége és két lányuk. Egy kis város felé veszik 
ú tju k a t. Az angyal búcsúzóul még figyelmezteti őket: meg ne álljanak, 
h á tra  se forduljanak. Siessenek és örüljenek, hogy megmenekültek. 
Lót felesége — ki tu d ja , milyen indokból — képtelen előre sietni. Kí
váncsi? Vagy muszáj egy búcsúpillantást vetnie a városra? Nem tudjuk. 
A zt azonban igen, hogy az angyal figyelmeztetése komoly volt. Bor
zasztó, am it lá t: tűzeső hull a városra. S ő o tt pusztul a többivel. Csak 
L ót és két lánya m enekül meg.

Emlékezzünk vissza! Á brahám  harcolt az ötvenért, m ajd végül a 
tízért. Ennél kevesebb azonban nem szerepelt az alkuban. Igaz, hogy 
nem találtak  tíz igaz ember. El is pusztu ltak  a városok. Az egyetlen em
ber azonban, aki igaznak bizonyult, családostól megmenekül. Megint 
csak annak vagyunk tanú i, hogy Isten t mindennél jobban a szeretete 
jellemzi. Mindig tö bbe t ad, m int am it várna  az ember.

Aztán gyorsan helyszínt vá ltoztatunk . Ism ét Á brahám nál va
gyunk, s lá tha tjuk  a m ásik ígéret im m ár pontos, m aradéktalan  teljesü
lését. Sárának fia születik. Ahogyan Isten megígérte. Az Izsák nevet kap
ja, s ez a név „beszélő” név. Nevetést jelent. Amikor kim ondjuk, benne 
halljuk a végtelen örömöt. De halljuk Sára egykori, h itetlen nevetését
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is! Sőt benne van Sára m ostani érzése is: öröm és valam i szégyenkezés 
keveréke. Nagyon örül, de nehezen forgja fel a furcsa helyzetet: m ás
nak ebben a korban nem gyereke, hanem  unokája van.

3. Az üzenet
Ábrahám öröme teljes. S ez így van rendjén. Ő kezdettől fogva h itte  

és komolyan vette  az ígéretet. Ezért tu d  igazán örülni. Isten minden 
esetben valam i jó t kér tőlünk. A zt kéri, higgyünk a szavának. ígéretét 
nem azért kell csupán komolyan vennünk és bíznunk benne, hogy di
csőségén vagy hatalm án csorba ne essen. Hanem azért, m ert ez szolgálja 
igazi örömünket, békénket, szép életünket.

Isten hallatlanul nagy dolgot ígért Ábrahám nak. Egy egész nép 
származik utódaidból. Sőt azt ígérte: utódodban áldom meg az egész 
emberiséget. Á brahám  nem sokat lá to tt ebből. Csak a kezdetet. Egyetlen 
fiát, Izsákot. Mi azonban, évezredekkel később m ár az egész vonalat 
látjuk. Egy egész nép, Izrael népe form álódott Á brahám  késői utódaiból. 
Sőt ha fellapozzuk Máté evangélium ának egy olvasásra nagyon unalm as 
részét, többet is m egtudunk. M áté evangéliuma egy hosszadalmas listá
val kezdődik, ún. nemzetség táblával. Ez a táb lázat Á brahám m al in
dul, utódait felsorolván Jézushoz ér. Ö az, akiben Isten m egáldja az 
egész emberiséget, ő az, akiben Isten minden ígérete valóra vált, be
teljesült.

Az Úr hegyén a gondviselés 
lM óz 22,1—19

1. Kapcsolatteremtés

Valakiben, vagy valam iben minden ember bízik. Enélkül képtelen
ség élni. Nem m indegy azonban, mi ez a végső alap. Amihez ragaszko
dunk bárm i áron; amiben rem énykedünk még k ilátástalan  helyzetben is; 
ahonnan erőt m erítünk; amire tám aszkodunk.

Ma utolsó alkalommal beszélgetünk Ábrahámról. Az előző órák
ról jól tud ju k : neki volt ilyen alapja. Ő eddig még minden esetben Isten 
re tám aszkodott. Egyedül benne bízott. Ez az alap sohasem ingott meg. 
Nem hagyta cserben.

Csakhogy a h it olyan dolog, amiből a tegnapi sohasem elegendő 
mára. N agyot fordult közben — jól emlékszünk — Á brahám  sorsa is. 
Megszületett a  fia, Izsák. A jövő teh á t — úgy tűn ik  — biztosítva van. 
Az ember pedig hajlam os arra, hogy Isten helyét megossza valaki vagy 
valami mással. A m int módja van  rá, szívesen reménykedik emberekben, 
törvényekben, sorsban, akárm iben, csak nem egyedül és kizárólag Is
tenben. O pedig ennél kevesebbel nem elégszik meg. Á brahám  szám ára 
szörnyű nagy lehete tt a k íréstés: Istenre É S  Izsákra alapozni a jöven
dőt. Hogy kiderüljön, ki a reménység végső alapja Á brahám  szívében, 
Isten nagyon kem ény próbának veti őt alá.

2. A történet

Ha egy m ai ember elolvassa 1 Móz 22-t, valószínűleg végigfut a 
hideg a hátán . Pedig nem borzalm akról akar itt h ír t adni a Biblia, h a 
nem valami tanulságos és fontos dologról. Arról a bizonyos próbatétel
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ről. Menj el a fiaddal a Mórijja földjére — hangzik Isten parancsa. Azt 
akarom , hogy föláldozd a fiadat nekem.

Szörnyű dolog, am it Isten követel. Minden szülő nagyon szereti a 
gyerekét. Ha létezik fokozat, akkor Á brahám  különösen is. Hiszen tud juk , 
milyen régóta várta . Végül, öregkorában, am ikor m ár nem is szám ított rá, 
megszületett. Minden öröme, életének szépsége ez a kisfiú lehetett. És 
m ost áldozza föl? Veszítse el? H át semmije sem m arad!

Ráadásul Á brahám  h itt Isten szavában még a legsötétebb per
cekben is. B ízott a lehetetlennek látszó ígéretben: nagy néppé teszlek. 
H ogyan tenné őt nagy néppé Isten, ha a  kezdetet, az egyetlen fiá t el
veszi?! Nos, h á t épp ez a kérdés. Régen egyedül Istenben bízott, tőle 
kért, tőle v á rt m indent. így  van-e ez m ost is? Vagy m ár inkább Izsák
ban lá tja  a biztonságot, a jövendőt?

Reggel van. Gondolom, szörnyű éjszakája lehetett Á brahám nak. 
E z t nem  veszi észre senki, m ert m ár kora reggel csomagol. Nemhogy nem 
tiltakozik, még csak kérdőre sem vonja Isten t. Isten parancsolt valam it 
— ő indul, hogy megtegye. Senki nem tu d  semmiről. Borzasztó nehéz 
lehet a szíve, de senkinek sem beszél róla. R ettenetes az ú t föl a hegyre. 
Iszonyúak a kisfiú naív, m it sem sejtő, teljesen gyanútlan kérdései. 
Minden szava húzná vissza Á brahám ot, haza, a biztonságba, a hétköz
napokba. Legyőzi azonban önm agát. Már áll az oltár; m ár rá van kötözve 
a kisfiú; m ár lendül Á brahám  kést ta rtó  keze. És végre-valahára hallja 
a hangot: állj! Tudom, hogy csak bennem bízol. Tudom, hogy mindennél 
jobban szeretsz. Nem kívánom  tőled a fiadat. Nézd csak, egy kos szar
vánál fogva fönnakadt a bozótban. Azt tedd  az oltárra! A fiadat pedig 
vidd gyorsan haza!

3. Az üzenet

Nagyon nehéz dolgunk van ma. Egy régesrégi kor egészen m ás, 
szám unkra idegen szemléletéből, szokásaiból, gondolkodásából kell 
kihám oznunk a ma is érvényes üzenetet.

Nem szabad elborzadnunk ezen a tö rténeten , m ert akkor leblokko
lunk és nem értjük  meg a m ondanivalóját.

A pogány vallásokban — nemhogy Á brahám  korában, hanem  még 
sokkal később is — term észetes dolog volt az emberáldozat. A haragvó, 
ítélni készülő istenséget egy ember feláldozásával igyekeztek kiengesz
telni. Az egész akkori világban Izrael népe volt az egyetlen, akinek oltárán 
soha nem folyt embervér. Egyetlenegyszer sem. Ez a tö rténet örök időkre 
m eg tan íto tta  Izrael népének: Isten egy em ber életét m unkálja. B izalm at 
és szeretetet vár az em bertől és nem tű ri, hogy bárki bárm ilyen okból 
em bervért ontson. Ezzel nem tud juk  elérni, hogy szeressen m inket Isten.

Ez a m agával ragadó, el nem felejthető tö rténet tényleg egyszer 
s m indenkorra k ia lak íto tta  Izrael népének istentiszteletét. Isten meg 
akarja  kímélni az em bert. Mindig így te tt .  Csak egyetlen kivétel van. 
Isten  a saját, egyetlen F iát, Jézust halálra ad ta  értünk. Csak o tt folyt 
embervér, a golgota i kereszt oltárán. É re ttünk . Mert mi Isten  szám ára 
mindennél drágábbak és fontosabbak vagyunk. B átran  h ihetjük , hogy 
az az Isten, aki egyetlen F iát nem kímélte, hanem  odaadta érettünk, 
az m indig a mi érdekünket m unkálja, az érettünk  van, semmit sem ta 
gad meg tőlünk, ami jó. B ízhatunk benne, ha  bajban vagyunk hozzá 
fordulhatunk, szerethetjük őt, m ert m indent m egtett értünk.

Szahóné Mátrai Marianna
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Az igehirdető műhelye
l

NE HAGYJ EL MINKET, URAM!
Jer 14,7—9 

(Rádiós igehirdetés)

Volt idő, am ikor öles, betűk  h irdették  üzletekben, hogy kinél, ille tve 
hol ta lá lha tó  a  panaszkönyv.

Voltak, ak ik  használták. Í r ta k  bele. É ltek a  lehetőséggel. Term észe
tesen, ebben m indig  a  m ásik ü lt  a  vád lo ttak  padjára. M ás volt a  hibás. 
A teleíró pedig m indig a  sértett.

Az em ber á tv e tte  ezt a  földgolyót, ahol sok olyan esem ény van, 
am iben nem  kérheti a  panaszkönyvet senkitől. Pedig úgy kaptuk, m in t 
sok helyen a  fiatalok  a  berendezett lakást. Jellem zője a  védettség és  a 
biztonság. Ez vesz körül.

Eddig m inden öröm  és gondtalanság. A gond viszont m indig akkor 
jön, am ikor v a lam it tovább kell vinni. A m ikor gondoskodni kell. Nem  
a  fizetésről, hanem  a  másikról. Ilyenkor válik  kínossá az  együttlét, m ert 
semmi sem  az, am inek  lennie kellene, de senki sem  olyan, m int am i
lyennek rendeltetett.

A gondoskodást, m int pozitív kifejezést használom. N em  abban  az 
értelem ben, hogy e lta rtan i valakit. Hisz m a már, a  kétm unkakönyves 
házasságok esetében, e rre  nincs is szükség. Jó l van  ez, így, 'hogy nem  
szorulunk az  e lta r tá s  szin tjén  egym ásra. De ennél nehezebbet, kap tunk  
az  életszínvonal em elkedésével. Az eltartási helyébe lépett a  „m egtartás” 
ténye. Azaz a  házastársiaknak nem, eltartan iok  kell egym ást, hanem, m eg
tartan i. De ugyanez a  képlet lépett érvénybe a szülő és gyerm ek v i
szonylatában is. N em  szorulnak rán k  szüléink — ha, a  gyerm ek o lda lá
ról fogalm azok —, hogy eltartásukró l gondoskodjunk, hisz m egérdem elt 
nyugdíjuk van, de ennél izgalm asabb feladatunk  van, m eg kell őket 
tartanunk .

Viszont ez nem  megy zökkenők nélkül. A zökkenőkre is, van m agya
rázatunk. Óriási hajtásban  élünk. Nevezhetem  ezt a  h a jtá s t versenynek 
is. Kétségtelen, ennek  van jó h atása  is, de m egvan a  h á trán y a  is. A 
versenyben, dől e l az, hogy k i az  első, de az is, hogy k i a  leggyengébb. 
B árm ennyire is általános! a  fejlődés, az  erőviszonyok mégsem egyenlí
tődtek  ki, hanem  m indinkább nő a  különbség, ille tve  a  távolság a  győz
tesek és utolsók között. Ez a  növekvő különbség adja, a  problém ákat. 
Családon belül is. Az elől csillogás eredm ényezi a  többivel való n em 
törődöm ség keresztjét. A különbnek ta rtá s  gőgjét. A nem  tartozom  kö
zéjük fennhéjázását. Éppen ezéirt, a  nem  is törődöm  velük, m entalitást.

I tt  áll e lő ttünk  e  könyv írója,: Jerem iás, aki nem, így gondolkodik. 
N em  a  versenyre teszi a hangsúlyt, hanem  olyan valaki, a k i életcélját 
éppen abban lá tja , hogy a  lem arado ttaka t versenyképessé tegye. É le t
célja, hogy az elesetteket, is, közösségben tartsa, azaz, hozzásegítse őket 
is ahhoz, hogy együtt, érjenek célba.

De mi kell ehhez, hogy valak i ilyen legyen? E x tra  kapacitású  egyé
niség, vagy ugyanilyen teherb írás fizikailag, és, lelkileg: egyaránt!? Egyik
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sem. Hanem Jeremiás-szerű látásmód és meggyőződés, aki Isten vezeté
sét olyan valóságnak látja, amely saját személyiségén keresztül munkál
kodik.

Ezért Isten felől nem bizonytalankodik, hanem bizonyságot tesz Ró
la. Nem tud embertelen Istenről, hanem emberhez közel álló Istenről 
beszél, Aki megszólítható és Akit meg is szólít. De nem hallgat el egy 
történelmi tényt, mégpedig azt, hogy Isten nélküli ember van, de em ber 
nélküli Isten nincs, vagyis embertelen Isten nincs. Ezért prófétaságának 
lényege nem Isten kedvében való járás, hanem hálaadás az emberszerető 
Istennek.

Prófétai feladatának érzi, hogy kérje Öt, nem is akárhogyan. Rá
menősen! Belemenősen! Lebeszélhetetlenül! Ahogy tanítványait Jézus 
is tanította: kérjetek, keressetek, zörgessetek! Nem imrnel-ámmal, mert 
van kinél, hol, m iért és kiért kérni, keresni és zörgetni. Ezt csak az 
tudja végezni és így, aki sem egyházának, sem népének nem nézője, 
hanem sajátjának tudja. Jeremiás is úgy volt prófétája népének, hogy 
osztozott népe sorsában, helyzetében, problémájában.

„Bűneink ellenünk szólnak!” — mondja. Konkrét bűnökről van itt
szó.

Bűn az, ahogy ma sokan dolgoznak,
        Bűn az, ahogy ma sokan élnek,

Bűn az, ahogy ma sokan jópofáskodnak, 
Bűn az, ahogy ma sokan vannak, 
Bűn az, ahogy ma sokan házastársak,
Bűn az, ahogy ma sokan gyermekeken túladnak, szülőket eldobnak, 
ahogy nagyvonalúan államra hagynak és bíznak, ahogy élik a  „perc 
emberkék dáridóját”, ahogy lélekben „alultáplálnak”.
Mindezek ellenünk szólnak — ma!
Egyházilag fogalmazva, van, aki kitért az egyházból, van aki áttért. 

Meggyőződése, hogy ezek mind elavult fogalmak. De minden eltérés 
Isten üzenetétől, kárt okoz, társadalmi kárt. Az eltérés, a kilengés, el
lenünk szól.

A kárörvendő, a néző, a  szemlélődő is k á rt okoz. Jeremiás úgy volt 
próféta, hogy többes szám első személyiben fogalmaz, m ert így érez. Kol
lektív felelősségről tesz bizonyságot.

Evangélikus Egyházunk teológiájának is ez a  tartalm a. Ezért nem 
hallgatunk ezekben a társadalmi kérdésekben sem. így lett az 1984-ben 
Budapesten tartandó Lutheránus Világszövetség Nagygyűlésének témája 
— pontosan magyar javaslatra — „Krisztusiban — reménységgel a  vi
lágért” !

Tudom, hogy éppen ezért, sem az egyház, sem pedig én, nem  leszek 
munkanélkülivé. Nincs olyan társadalmi egység, amely feleslegessé tenné 
a diakóniát, azaz a  szeretetszolgálatot. Amely egyház feleslegessé válik, 
az pontosan azt nem, végzi, illetve végezte, ami rábizatott, am i a  dolga. 
Tehát önmagát ítélte halálra. Jelenlétünk nem önközpontú, hanem en
nek a  diakóniának a  megnyilvánulása. Ahogy Luther Márton írja : „Ked
ves Barátaim! Isten országa — és ez ország ti vágytok — nem szavak
ból áll, nem beszédből, hanem cselekedetből és gyakorlatból. Isten nem 
kíván hallgatókat csupán és olyan embereket, akik csak legfeljebb is
mételgetik egymás szavát, hanem olyan tanítványokat és cselekvő embe
reket akar látni, akik gyakorolják is hitüket szeretetük által. Mert a 
hit szeretet nélkül nem elég, sőt ténylegesen egyáltalán nem is hit, ha
nem csupán a hitnek karikatúrája.”
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Az, hogy hiszünk, az hogy bízunk Istenben, ez nem „hűti le” az em 
ber szolgálóképességét, hanem éppen táplálja azt. Keresztyén ember szá
m ára a  hit éppen olyan realitás, m int a  szeretet az ember felé. Mind
két valóságnak a  nehézségi fokára így kérdezek. Istent nem látom, de az 
embert igen, vajon melyiket könnyebb gyakorolni, a  Láthatatlan, Istent 
hinni, vagy a  látható embert szeretni? Most ki-ki mérlegelje önmagá
ban, hogy melyikőnk választotta a könnyebbet? Aki annyit mond, hogy 
„Hiszek egy I s t enben. . de nem, szeret, az Luther szerint karikatúra.

Jeremiás kitartóan kéri Istent: „Lakj közö ttünk ... Maradj velünk!” 
Miért igényli ezt.az  állandóságot? Azért, mért szeretet nélkül csak mo
dern bútorraktár a  lakásunk. M ert az otthonnak az értéke mindig több, 
mint egy m2 ára  a kerületben, vagy a község főutcájában levő lakásban. 
Istent azért kellene ma jobban megismertetnünk és megismernünk, hogy 
cselekedetünket, m agatartásunkat és szókincsünket Ő motiválja. Meg 
azért is, hogy Ő nem csak az élet peremén lenne Istenünk, hanem éle
tünk közepén is. Így, amikor bánunk egymással, ez a bánás, ne elbánás 
legyen!

Hitünk szerint, a feltámadás napján, az embernek számot kell adnia 
Isten előtt egész életéről. Arról, am it tett és arról is, am it eltett. Nem 
tévedés, nemcsak a  tettről, hanem az eltettről is számot kell adnunk.

Nehogy valaki azt gondolja, hogy ez csak akkor válik kínossá. Az 
együttlétünket teszi azzá, m ert van takargatnivalónk. Akinek van mit 
takargatnia, annak „átlátszóság” érzete van a házastársa, a munkatársa, 
a gyermeke, a szülei előtt. Hiába mondogatja az ilyen — ön megnyugta- 
tólag — tú l vagyunk mór rajta. Az, ember nincs túl sem azon, am it ifjú 
korában tett, de a későbbieken sem, m ert m indent magunkkal és m a
gunkban viszünk. Az ilyen önmagát dobja ki a  paradicsomból. Nem 
érzi jól magát otthon. Nem érzi jól magát a munkatársak között. Ráún 
a  barátokra. Autózik. Hajt maga elől. Ügy hajt, m intha menekülne. 
Csak aludni já r  'haza, s  közben otthon — használhatatlan.

De hát élni keli korunk szintjén — hangozhat a  mentegetőzés. A ma 
követelményeinek megfelelően. Ez igaz. Ez így igaz. De elfelejtettünk 
valamit,: miközben, ráhajtottunk az ezrekre, elveszítettük az, egyet. A férj 
elveszítette az egyetlen feleséget, a  feleség az egyetlen férjet, a  gyermek 
az egyetlen édesapát, vagy édesanyát. És mint egyházi ember kimondom, 
elveszítettük az egy Istent! Nem, azért, m ert nincs, hanem azért, m ert 
van!

Most talán változik a helyzet. Van egy varázs, kifejezésünk: szabad 
szombat! Január 1-től minden szombat szabad. Ezzel növekszik a sza
badidőnk. Vajon mit gondol a mai húzó generációhoz tartozó dolgozó és 
és dolgozó nő, vagy Keresztyén, Testvérem, ténylegesen több lesz a  sza
bad időnk? Ezzel a  plusz; 24 órával lassul majd rohanásunk, vagy a 
mainál is kapkodóbb lesz? Több időnk lesz? Vajon a járóka szintjén 
szemlélődő gyermek továbbra is csak rohanó felnőtt lábakat lát? Vagy 
növekszik azoknak a  száma, akiknek nemcsak a megállásra, hanem, a 
lehajolásra ,is ju t idejük? Nem a  „holmi érzés” szintjén, hanem az Isten 
szeretőiének mércéjén nemcsak léhajol, hanem felemel, kiemel és szin
ten tart,

Jeremiás, magatartásán megfigyelhető valami, egy igen lényeges 
jellemvonás. Nem marasztalja el népét, nem is prédikálja ki őket. Isten 
embere tudja azt, hogy a törvény hirdetésénél van egy magasabb é rté 
kű cselekedet,, amely nem velünk született adottság, az evangélium h ir
detése. öröm hírt mondani. Törvényt hirdetni mindenki tud, arra m in
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denki képes. Azt mindenki el tudja mondani, hogy ki milyen, ki mit 
csinál, meg mit mondott. De örömöt hirdetni, Isten jelenlétéért könyö
rögni, a  megbocsátást élni, a  szeretetet gyakorolni, szinten m aradni és 
tartani, nem mindenki. Pedig, ez prófétai életvitel és szolgálat. Tudni 
azt, hogy mit mond Isten, s ,nem azt „ragozni”, hogy mit tesz népem, 
felebarátom, szomszédom vagy kollégám.

Ehhez az is hozzátartozik, hogy nemcsak akkor vagyok keresztyén, 
am ikor a part .szakad és „ahol szakad, hanem akkor is, amikor semmi 
rendkívüli sincs, azaz „csak” élünk.

Szólnom kell arró l is, hogy ez az Ige imádság. Jeremiás imádsága. 
Sokszór látom temetésen, hogy a  felravatalozott kezét összeteszik. El
gondolkodom. azon, vajon hol van ma több im ára kulcsolt kéz, a sírok 
alatt, vagy azok fölött?! Pedig az imárakulcsolt kezekre itt van szükség, 
amíg élünk. Mi keresztyének így imádkozunk, hogy im ára kulcsoljuk 
kezünk. Ügy érzem, az is imádság, ,ha Isten akarata szerint fogjuk egy
más kezét. Ez nemcsak az összetartozás jele, hanem annak is biztosíté
ka, hogy nem a könyökünk ér össze. Így lehet az élet imádság. Így le
het — ha ebben az érzésben történik — a munka is a legszebb imádság.

Miért marasztalja Jeremiás Istent? Hogy bele ne szürküljünk a  m á
ba. Ez nem transzcendens igazság. Jeremiás nem képes megbarátkozni 
a jelen bűneivel, de nem  is tud belenyugodni, hanem síkraszáll a  földi 
viszonyok humanizálásáért. Ez részéről nem monománia, hanem minő
ségében több — hivatás. Ennek a  szónak megmagyarázására olyan szót  
használok, amelyet más. nyelvre nehéz úgy visszaadni,, hogy benne le
gyen magyar szavunk minden hangulati többlete. A hivatás =  törődés. 
Az lehet ma minden pályán próféta, aki törődni tud. Humánus is. csak 
az lehet, aki törődni tud. A szeretet is csak az, amely vállalja a  törő
dést. Az ápoló nemcsak betakar, nemcsak mosdat, nemcsak vizet ad, 
nemcsak mos, hanem törődik. Jézus, a  keresztig törődött az em berért!

A törődés — megfizethetetlen. Jutalma, is van, mégpedig az, hogy 
megtehetem. Aki a jtó t nyit az öregedőre, az nem visszafizet a  nevelé
sért, hanem szeretetből megteszi. Törődik vele.

Befejezem. Imádság volt a  mái Igénk. Hangozzék most Jeremiás 
szava úgy, mint a  mi kérésünk is: „ne hagyj el minket Uram”, hogy 
munkatársaid legyünk, ne a ham isat tartsuk és mondjuk igaznak, hanem 
az élet minden területén azt, ami fontos és embertársaink javát szolgál
ja. Ámen.

Káposzta Lajos
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Egyháztörténeti évfordulók

Háromszáz éve halt meg Lang Mátyás, 
soproni lelkész

1622-ben született Sopronban. A pja jómódú cipészmester. Sopron
ban tanul, m ajd kalandos u tazásokat is vállalva 1642 — 1648 között 
Breslauban és W ittenbergben. I t t  av a tták  lelkésszé 1648. július 2-án. 
K ét évig még L uther városában diakónus-lelkész. Szülővárosa 1649 de
cember 20-án hívja haza papjának. I t t  szolgál 1650 — 1680 között. 
1664-től a Sopronvidéki egyházmegye esperese. A m ár W ittenbergben el
kezdett teológiai irodalmi m űködését Sopronban is foly tatja . Vitázik 
Jodecus Kedd és e liás Schiller bécsi jezsuitákkal. A D unántúli kerület 
1669-ben püspökjelöltté teszi.

Amikor 1674 február 23-án az összes soproni tem plom ot elveszi az 
üldöző hatalom , szinte azonnal megkezdi a Schubert-ház udvarán egy 
fatemplom építését (március 3.) A Grazból Sopronba te lepü lt Eggenberg 
hercegének lesz pap ja  ezekben a viharos időkben. így válik  lehetővé, 
hogy Sopronban m aradjon és a súlyosan m egpróbált gyülekezetet  pász- 
torolja. 1674 április 1-én ta r t ja  első istentiszteletét a Szent György 
u tca 12-es ház loggiás udvarán a soproniaknak is, nem csak a hercegi 
család evangélikus tagjainak, a fatem plom ban Schowitsch K ristóf és B arth  
János K onrád m ájus 13-án; őket azonban szeptember 29-én száműzik, 
így aztán több m int fél évig egyedül m arad soproni papként. A hercegi 
család 1679-ben R usztra költözik a pestisjárvány m ia tt és L angot is m a
gával viszi. 1680 m ájus 8-án meghal Eggenberg hercegnő. E z t használja 
fel az üldöző hatalom : arra hivatkozva, hogy Lang a lelkészi szolgálatot 
csak m int „udvari p ap ” végezhette, meggátolja további soproni szolgá
la tá t. Sőt, száműzetésre ítéli, s csak addig hagyjá Sopronba, míg a  her
cegnő földi m aradványait B ayreuthba, a családi sírboltba nem szállít
ják. Mire azonban ez megvalósul, Lang is meghal. 1682 december 20-án 
kellett volna indulnia száműzetésébe, s e napon tem etik Sopronban.

Jelentős az Énekeskönyve, melynek 6. kiadása 1700-ban jelent 
meg, s m elyet Sopronban 1785-ig, néhány környező faluban 1835-ig 
használtak. H alála u tán  a gyülekezet 300 Forin tért m egvette értékes 
könyvtárát.

Magassy Sándor



FELVÉTEL A TEOLÓGIAI 

AKADÉMIÁRA
Evangélikus egyházunk lelkészeinek képzése a budapesti 

Teológiai Akadémián történik.
Akik a Teológiai Akadémiára felvételüket óhajtják, fel

vételi kérvényüket az Akadémia Felvételi Bizottságához cí
mezve — az Akadémia Dékáni Hivatalának (Budapest XIV., 
Lőcsei út 32. 1147) augusztus 15-ig küldjék meg.

Az akadémiai felvételi kérvényhez a következő okmá
nyokat kell mellékelni: 1. születési bizonyítvány; 2. a leg
magasabb iskolai végzettségi (érettségi) bizonyítvány; 3. 
helyhatósági vagy más bizonyítvány, amely a kérelmező la
kását, szociális helyzetét, szülei foglalkozását és keresetét, ill. 
szociális viszonyait feltünteti; 4. orvosi bizonyítvány, amely 
igazolja, hogy a jelentkező főiskolai tanulmányokra és lel- 
készi pályára alkalmas; 5. keresztelési bizonyítvány; 6. kon
firmáció bizonyítvány; 7. részletes önéletrajz, mely feltárja a 
kérelmező családi és társadalmi körülményeit, valamint a 
lelkészi szolgálatra jelentkezés okait; 8. esetleg egyházi m ű
ködéséről szóló bizonyítvány. — A felvételhez szükséges to
vábbá az illetékes lelkésznek és esetleg még a vallástanító 
lelkésznek részletes bizonyítványa, mindenesetre annak a 
lelkésznek a jelentkezőt részletesen jellemző bizonyítványa, 
a lelkészi pályára való alkalmasságáról, aki a folyamodónak 
a legutóbbi években lelkipásztora volt. Ezt a bizonyítványt 
a lelkészi hivatal a kérvénnyel egyidejűleg küldje meg kü
lön levélben közvetlenül az Akadémia dékánjának címezve. 
Az okmányokat eredetiben kell beküldeni, de indokolt eset
ben hiteles másolatban is lehet mellékelni. A másolatot 
„egyházi használatra” megjelöléssel egyházközségi lelkész 
is hitelesítheti. Az akadémiai tanulmányi idő öt esztendő.

A Felvételi Bizottság döntését a felvételi vizsga előzi 
meg. Ennek időpontjáról és anyagáról a Dékáni Hivatal 
kellő időben értesíti a jelentkezőket.

Az Akadémia hallgatói kötelezően lakói a Teológus O tt
honnak, ahol lakást és teljes ellátást kapnak. A jó tanul
mányi eredményt elért és rászoruló hallgatók ösztöndíjban is 
részesülhetnek.


