
Ó éj, sötét…
imádság csendje,
kínos küzdelem.

Harc önmagammal,
harc az Atyával,

hogy más utam legyen.
Ne a gyötrelmes,

ne a gyalázat,
jaj, ne a kereszt!

Háromszor sóhajtom,
könyörgöm, kiáltom:

a keserû poharat kezembe ne tedd!
Nem mámorok bíborszín borát kérem,

nem is könnyû, csendes és szelíd halált,
de Atyám, ha lehet, távozzék ez a kín,

s máshol legyek, ne a Golgotán.
Tudom, meghallgatsz, rám mégse hallgass,

akaratod drága, szent nekem,
de itt, Gecsemáné kertjében érzem,

a lélek kész,
de a nyomorult test oly erõtelen.

Atyám, ha ki kell innom,
ha rendelésed ez,

a nem kívánt, a keserû pohár:
Legyen meg a Te akaratod.

Csak angyalod küldd,
ki erõsít s megáld.
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Egy nagy könyv megírásához is elegendõ anyagot nyúj ta -
na annak a kérdésnek a megválaszolása, hogyan já rul hat
hozzá a valláspedagógia a béke és a tole ran cia terjesztésé -
hez. Ebbõl adódóan elõadásomban nem kívánom le fed ni
az egész témát. Inkább néhány gondolatot villan tok fel a
to vábbi vita elõmozdításához. 

Azzal a kérdéssel szeretném kezdeni, mi a helye tár -
gyunk  nak a valláspedagógiában. Másodszor a béke és to -
lerancia oktatásának két eltérõ értelmezésével, illetve mo -
delljével foglalkozom. Harmadszor ezeket a mo del le ket
össze kötöm a valláspedagógiáról folyó európai vitá val.
Vé gül veszem magamnak a bátorságot, hogy ötle te ket ad -
jak a COGREE szervezetnek mint az európai val lás pe da -
gógia egyik szereplõjének.

A BÉKE ÉS A TOLERANCIA OKTATÁSA:
ÚJ FELADATOK A VALLÁSOKTATÁSBAN?

Elõadásom címe azt sugallja, hogy a vallásoktatás új fel -
adat tal  egé szül het ki, ha ráébred a béke és a to le ran cia
szük  ségességére. 

2005-ben nem nehéz észrevenni, hogy ez félreértett fel -
tételezés lenne. Németországban szeptember 25-én ün -
nepeltük az augsburgi vallásbéke 450. évfordulóját. Ez a
béke még mindig erõs szimbóluma a békés vallási együtt -
élésnek, még akkor is, ha további száz évre volt szük ség a
híres 1648. évi vesztfáliai békéig, amely a vallási plu ra liz -
mus tartósabb rendszerét megteremtette.

Ezek a békeszerzõdések nem képezik a val lás pe da gó gia
tárgyát, inkább a hatalomét és a politikáét. Mégse fe  led -
jük, hogy a vallásoktatás elméleti szakemberei tény  le ge -
sen foglalkoznak írásaikban a békével és a to le ran ciával.
Köz ismert példája ennek a protestáns ha gyo mány ban

Philipp Melanchthon, aki 1528-ban olyan val lás ok tatási
modellt fejlesztett ki, amely explicit módon nem a
„konflik tusokra” fókuszál (akkoriban éppen Ró má val állt
fenn ilyen konfliktus). Azt a példát említi, hogy a gyer me -
ke ket nem szabad a „szerzetesek gú nyo lá  sára” tanítani,
ami feltehetõleg néhány tanár kedv te lé se volt.1 Az ok ta -
tás filozófia egyik elsõ képviselõjének, Jan Amos Co me nius -
nak is határozott elképzelése volt a béke és a tolerancia
ok ta tásáról, aki szintén keresztény ok tató volt, a 17. szá -
zadi vallásoktatás európai hírnevû klasszikusa. Nem sza -
bad elfeledni, hogy erõs kapcsolat van a keresztény ha -
gyo mány, valamint a béke és a tole ran cia igénye között. 

Miközben Comenius egyértemûen a globális pers pek tí -
váról szólt („katolikusnak” nevezte azt, a szó eredeti ér tel -
mé ben – con sultatio catholica de rerum emendatione), és
sa  ját ma ga olyan keresztény kisebbséghez tartozott, ame -
lyet a veszt fá liai béke meg sem említett, igen valószínû,
hogy a béke és a tolerancia felfogása a vallásoktatási ha -
gyo mányban el érkezett a határaihoz. A késõbbi 17. szá za -
di ka te kiz musok például hosszú felsorolásokat tar tal maz -
nak a „vi tás ügyekrõl”, amelyekkel a gyer me ke ket és az if -
ja kat óv ják a más hitek veszélyeitõl. A leg fon tosabb, hogy
a béke és a tolerancia a keresz tény sé gen belül jelentkezett,
mivel a zsidókat és a muzul má no kat nem érdemesítették
arra, hogy bevonják a béke és to leran cia közegébe.2

Ebben a vonatkozásban ténylegesen a vallásoktatás új
fel adatairól kell beszélnünk, nevezetesen a tolerancia jel -
lem zõinek tágításáról, hogy más kultúrák és nem ke resz -
tény vallások is bevonhatók legyenek. Európa több or szá -
gá ban és ezeken kívül is manapság úgy ne ve zett mul ti kul -
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tu rális társadalmakkal szembesülünk, ame lyeknek szük -
sé gük van olyan békére és tole ran ciá ra, amely explicit mó -
don meghaladja a saját kultúrát és a saját vallási ha gyo -
mányt. A pluralizmus fémjelzi ko run kat. A val lás ok ta tás
egyetlen olyan modellje, amely nem felel meg e plu ra liz -
mus kihívásainak, sem tekint he tõ oktatásilag és po li ti kai -
lag kellõen meg ala po zott nak, legkevésbé a demokrácia
né  zõpontjából. Mégis, ho gyan érhetõ el a béke és a to le -
ran  cia a multikulturalizmus hely zetében? 

A BÉKE ÉS A TOLERANCIA OKTATÁSÁNAK
ELTÉRÕ MODELLJEI

Elõször is emlékeztetnünk kell arra, hogy a béke és a to le -
ran  cia oktatásának felfogása fontos egyetértési pont az
eu  rópai eszmecserében. Ugyanakkor feszültségek és el -
lent  mondások érzékelhetõk azt illetõen, milyen formát ölt -
sön ez az oktatás. Az ellentmondások egy része a val lás
szerepére vonatkozik az oktatásban, mások az állam és a
civil társadalom viszonyára hivatkoznak.

Néhány filozófus úgy érvel, hogy a vallás sosem lehet a
tolerancia alapja. Szerintük a vallási meggyõzõdések min -
dig fundamentalista irányultságúak, mivel azt fel té te le -
zik, hogy az egyén saját hite végsõ igazságot és ér té ket je -
le nít meg. Ezek az elemzõk tehát a tolerancia tisz tán for -
má lis és filozófiai alapját követelik, és re mé lik, hogy eze -
ket az univerzalista szabályokat meg ta lál ják a kanti vagy
neo kantiánus hagyományban. Német or szágban Jürgen
Ha bermas valószínûleg a leg is mer tebb képviselõje e gon -
dol kodásnak.3 Bármennyire is meg gyõzõnek tûnik az uni -
ver zális normák iránti igénye, könnyû felismerni, hogy a
kanti univerzalisták etikai meg közelítésének gyengéi a to -
le rancia absztrakt alap já nak e fajtájára is jellemzõek. A
leg nagyobb gyengéje az, hogy hiányzik a motiváció az
abszt rakt normák el fo ga dá sára és követésére. Meg le he tõ -
sen homályos marad, mi ért vetnék alá magukat az em be -
rek ilyen normáknak, ame lyeket nem tekintenek saját éle -
tük, saját kultúrájuk, ha gyományuk vagy hitük részének.

Emiatt a tolerancia forrásainak azonosítására vo nat ko -
zó alternatív lehetõség vált vonzóvá, amely nem a hit be li
hagyományok felett, hanem éppen a különbözõ val lá -
sokon belül létezik. Jó példa „a tolerancia vallási gyö ke -
rei”4 megnevezésû toleranciaprojekt, amely teológu sok,
filozófusok és pszichológusok közös erõfeszítéseként jött
létre. A különbözõ vallások képviselõinek köze lí té sét cé -
loz za – ez idáig a kereszténység, az iszlám és a ju da iz mus
be vonásával –, hogy fedezzék fel a tolerancia gyö kereit az
egyes hagyományokon belül. Ennek a pro jekt nek az a ve -
zér lõ hipotézise, hogy a toleráns hoz zá ál lás kívülrõl,
vagy is az ok tatás nézõ pont já ból so sem erõltethetõ rá az

emberekre, amely egyébként önellentmondó stra tégia az
in  to le ráns folyamatokon keresztül történõ to le ran cia ok ta -
tás mi att. Christoph Schwöbel „Hitbõl ere  dõ tolerancia”
címû be ve zetõ cikkében úgy érvel, hogy a pluralisztikus
tár sadal mak függenek a tolerancia gya korlatától, s ez a
gya korlat csak úgy teremthetõ meg, ha a társadalmon be -
lü li intéz mé nyek támogatják a to le ráns identitások fej lõ -
dé sét.5 E szem pontból a vallási in téz ményeket e feladat el -
sõ rendû cím zettjeinek kell te kin tetni. Schwöbel elem zé sé -
nek má so dik pontja a ko runk iránti közvetlen érdeklõdés.
A glo ba li zációval és a fun damentalizmussal összefüg gés -
ben elem zi az em be rek toleránssá történõ „alakításának”
ne héz ségeit a to le ráns és felvilágosult hozzáállás kiala kí -
tá sá val. Va la mennyi hasonló szándékú kísérlet eredménye
en nek le he tet len sé gére utal, mivel az emberek veszé lyez -
te tettnek és bi zony talannak tekintik identitásukat, s ez
több-kevesebb fun damentalizmust eredményez. Kö vet ke -
zés képpen az ok tatási cél nem a „vallásos identitás rela ti -
vi zálása”, ha nem a vallásos hagyományoknak a to le ran -
cia for rá sá vá váló formában történõ elsajátítása. Ez a pont
kü lö nö sen érdekes a vallásoktatásnál, mivel néhány ok ta -
tá si megközelítés explicit módon például a családban el sa -
játított vallásos identitás relativizálására törekszik.
Amennyiben a szándék a tolerancia gyökereinek el vá gá sá -
ra irányul a különféle vallásos hagyományokon belül, az
hely telen választást jelent.

A második ellentmondás az állam és a civil tár sa da lom
mint a béke és a tolerancia oktatása szereplõinek vi szo -
nyát illeti. A vita ismét a mul ti kul tu ra liz mus hely ze tére
vonatkozik. A múltban a civil társa da lom és a val lás vi -
szo nyát gyakran értékfogalmakkal jel le mezték. A ci vil tár -
sa dalmat olyan szférának te kin tet ték, amelyben a köz jó
ér tékei gyökeret verhettek. A civil tár sadalom volt a ta laj,
amely bõl az értékek sarjadtak. A vallást úgy fogták fel,
mint e talaj részét vagy par cel lá ját, mivel a civil tár sa da -
lom etikája mélyen vallásos volt. Közép- és Nyugat-Eu ró -
pá ban, ahol ezek a gon do la tok elõször öltöttek alakot, ez
a keresztény etikát je len tet te. A kereszténység a civil tár -
sadalom értékalapja volt, és a keresztény értékektõl
elvárták a közjó alátá masz tá sát.6

Fontos, hogy a civil társadalom erkölcsi fontossága ne
ke veredjen a civil vallás eltérõ eszméjével. A civil vallás
gondolata Jean-Jacques Rousseau-ig nyúlik vissza, és a
val lási meg ala pozottságú etikát jelenti, amely a kor mány -
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ze  te im korábbi és részletes kifejtését l. F. Schweitzer: Zivilgesellschaft –
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zat és a tár sa dalmi rend fenntartásához szükséges.7 A civil
val lás fent rõl ered, ezt az állam kény sze ríti az emberekre
– mint az Egyesült Államok esetében, amikor az el nök fel -
szó lítja a polgárokat, hogy igazodjanak az or szág cél jai -
hoz, vagy amikor áldozatvállalást kér tõlük, Is ten sza bad -
ság ra kiválasztott népének üdvére.8

Ezzel ellentétben a civil társadalom etikája más mo dellt
követ. Miközben szintén hasznos a közösség és a köz jó
számára, ez az etika nem felülrõl jön a központi kor mány -
zás szükségleteként, hanem a társadalom la kói nak elfo -
ga dott konvencióiból ered. Csak az utóbbi mo dell illesz ke -
dik a demokráciához és a kormányzás de mokratikus for -
má jához, amely nem kívánja meg ha tá roz ni a polgárok
val lási értékeit.

A civil társadalom és a vallás hagyományos viszonya,
amely a civil társadalom vallási etikáját eredményezi,
szin  tén emlékeztet az általunk észlelt fontos vál to zá sok ra.
Az európai államok többé-kevésbé mul ti kul tu rá lis és sok -
val lású társadalmakká alakultak át. Euró pá ban a hit már
nem azonos a keresztény hittel vagy a ke resz tény és zsidó
hit tel; mára a vallásos és nem vallásos hi tek eltérõ formáit
je lenti. Következésképpen a civil tár sa dalom etikája ne he -
zen vonatkozhat többé egyetlen val lásra.

Emiatt számos megfigyelõ azt feltételezi, hogy a tár sa -
da lom, a kultúra és a vallás pluralizálódása kizárja a ci vil
tár sadalomra alapozott demokrácia lehetõségét. Jür gen
Ha bermas német filozófus ismét példaként áll hat elõt tünk.
Azt su gallja, hogy a demokráciát nem lehet a to váb bi ak ban
a ci vil társadalmat jelentõ csoportokba, kö zös sé gek be és
egye  sületekbe beágyazott eltérõ hagyo má nyokra és cé lok ra
alapozni.9 Számára a demokrácia azt jelenti, hogy a ci vil
társadalomtól függetlenül szük sé ges egy alkot má  nyos ke ret,
kötelezõ univerzális nor mák kal, amelyet a tár sa da lom va la -
mennyi tagjának el kell fogadnia. A társa dal mon be lül va -
la mennyi cso port nak meg kell felelnie ezek  nek az uni ver -
za lis ta kerettel rög zített szabályoknak. A kü lön bözõ kö zös -
sé gek és cso por tok élvezik a kerethez il leszkedõ te vé keny sé -
gek sza bad ságát, de nincs jo go sult sá guk a keret meg  ha tá -
ro zá sá ra vagy befolyásolására. Eb bõl a szem pont ból a ci -
vil tár sadalom különféle parti ku lá ris közös sé ge ket és ori en -
 tá ció kat tartalmaz, amelyeknek végsõ soron al  kal maz kod -
ni kell a tárgyalt univerzalista normákhoz és ér  té kek hez.

Értelmezésem szerint a demokráciát erõs civil tár sa da  -
lomra kell alapozni, és ez különösen az Európai Unió hoz
ha sonló nagy politikai egységekre érvényes. Ebben az
eset ben a fizikai vagy földrajzi távolság a különbözõ pol  -
gárok és politikai intézmények között nagyon megne hezí -
ti, hogy a hagyományos parlamenti struktúrák és el já rá -
sok garantálják a demokrácia támogatását és a rész vé telt
a mindennapi életben. A civil társadalmak in téz ményei a
de mokrácia megvalósítását élõ gyakorlattá te hetik. 

Miközben a nagy politikai egységek egyre jobban függ -
nek a civil társadalomtól, egyre ne he zebbé te szik a civil
tár sadalom számára a közjó érde ké ben vég zett feladataik
tel jesítését. Minél tarkább lesz a né pes ség, an nál kevésbé
tá maszkodhat a civil tár sadalom a kö zös ha gyo mányokra,
mi vel ezeket a ha gyo má nyokat csak a civil tár sadalom
egyes tagjai vallják ma gukénak. 

Emiatt a civil társadalomnak csak akkor lesz jövõje, ha
köl  csönös tiszteletre és megértésre törekszik, explicit és
szán dékolt módon a különféle hagyományok, külön bö zõ
kul túrák és különbözõ vallások mentén. Más kife je zéssel
a civil társadalomnak párbeszédet folytató vál lal kozássá
kell válnia, amely nemcsak a hagyományos cso portokra
és közösségekre támaszkodik ezek kor lá tos sá ga között. A
kü lönféle nemzeti, kulturális és vallási hát térrel ren del -
kezõ embereknek új módon kell együtt mun kálkodniuk,
amennyiben erõs civil társadalmat kí ván nak kialakítani a
mul ti kulturális Európában. 

Amennyiben hiszünk a korábban említett vára ko zá sok -
ban, miszerint ez az együttmûködés a megosztott értékek
alap ja lehet, akkor valószínûsíthetõ, hogy a pár be szé den
ala pu ló civil társadalom ideája több kihívást tar tal maz. Ez
ter mészetesen nem realizálható oktatás nélkül, amely a
fia talokat felkészíti a békére és a toleranciára: ezek a mul -
ti kulturális társadalmakban megvalósuló de mokrácia
mag jai. 

A VALLÁSOKTATÁS MODELLJEI

A civil társadalom szerepére tekintettel fontos meg em lé -
kez ni arról, hogy a hagyományos állami iskolának nincs
kap csolata a civil társadalommal. A porosz állami is ko lát
például állami, és nem társadalmi vagyonnak te kin tet ték.
Egészen az 1950-es évekig a német állami iskolát a had -
se reghez lehetett hasonlítani, amelyre a speciális állami
ha talmat alkalmazták (besonderes Gewaltver hält nis). Ezt
kö vetõen azonban világos elmozdulás tör tént az oktatás
de mokratizálása felé. Az elsõ lépésben a nyil vános is ko -
lák  ról parlamenti viták és döntések szü let tek. A szülõk jo -
ga it és esetleg a gyermekek jogait tör vé nyek hatálya alá
he lyez ték. Új törvényeket bocsá tot tak ki a helyi rész vé tel -
rõl és a demokratizálásról, köztük az iskolák és a helyi kö -
zö s sé gek együttmûködésérõl. Ma már bizonyos érte lem -
ben azt állíthatjuk, hogy a német állami iskola a civil tár -
sa da lom irányába mozog, bár még hosszú utat kell meg -
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ten ni a ci vil társadalom és az ál lami iskola szövetségének
teljessé té teléig.

Hol van a vallásos oktatás helye? Mit jelent az is ko lá -
zás demokratizálása a vallásoktatás számára? Német or -
szág ban és egyéb európai államokban olyan fej le mé nye ket
fi gyelhetünk meg, amelyek két eltérõ irányt mu tat nak:

Egyrészt egyre meghatározóbb lett az a vallási tanul má -
nyi megközelítés, amely a vallási semlegességen alap szik,
és kombinálódik néhány érték oktatásával. Eb ben az eset -
ben a vallásoktatást a vallásról szóló okta tás nak tekintik.
Eb bõl a szempontból a tanulóknak különféle vallásokról
kell tanulniuk a különféle meg gyõ zõdésekre, hagyo má -
nyok ra és orientációkra vo nat ko zó tu dás megszerzése ér -
de kében. A kritikai össze ha son lí tás keretében a vallás
vagy a vallásfilozófia pers pek tí vá já ból szemlélõdnek (de
so sem teológiai perspek tí vá ból).10 A cél a tolerancia meg -
ta nulása a távolságtartáson és az objektivitáson ke resz -
tül. Az állam teljes felelõs sé get vál lal ezért a tárgyért. A ci -
vil társadalomnak nincs be folyása ennek oktatására, sem
a vallási kö zös sé gek nek, sem más nem kormányzati szer -
ve zeteknek. Né met or szágban ez a modell gyakran keve re -
dik az Angliában és Wales ben ki fej lesztett felekezetközi
mo dellel. A brit mo dellt azon ban erõsen befolyásolják a
val lási kö zös sé gek és a ci vil tár sa da lom egyéb tagjai, pél -
dá ul az úgy ne vezett SACRE-k – a he lyi vallásoktatási ál -
lan dó bizott sá gok –, amelyek fe le lõ sek a vallásoktatási se -
géd letekért. Ezek a bizottságok re prezentálják a civil tár -
sa dalmat, de nincs megfelelõjük a (német) vallási ta nul -
má nyi meg kö ze lítésben. 

Másrészt Németországban megfigyelhetõ a hagyomá -
nyos felekezeti val lás oktatás, amely átadja a helyét a val -
lás  oktatás kooperatív modelljének, amely megkísérli a fe -
le kezeti és párbeszédi elemek kombinációját.11 Min den -
eset re Németország helyzete egyre plurálisabb, mivel a ha -
gyo mányos protestáns és katolikus vallás ok ta tás mellé
oda került az ortodox, zsidó és muszlim val lás oktatás,
vagy legalább már ezek is elfogadottak. Számos val lás ok -
ta tó üdvözölte ezt a fejleményt, mi vel ez a civil tár sadalom
be folyása erõsödésének jelét mu tatja, és több be folyást en -
ged az állami iskolán belül, mint ha az állam át venné a
val lásoktatás és az értékek fe letti felügyeletet. (Mint Berlin
tar tományban, ahol a szo ciáldemokrata párt az értékek
ok tatását kötelezõ tárgy ként kívánja bevezetni, miközben
a vallásoktatás sza badon választható lesz, ami a tanu lók -
tól pótlólagos órá kat követel, ha ezt a lehe tõ sé get vá laszt -

ják.) Mások szkep tikusabbak, mivel abból a fel tételezésbõl
in dulnak ki, hogy a „felekezeti” és „ok ta tá si” jelleg ke ve -
re dése csak ellentmondásokhoz vezet. Ezen fe lül egy nyel -
vi prob léma is felmerül. Az Egyesült Ki rály ság ban a „kon -
fess zionális” kifejezés gyakran „indoktri ná ció ként” ér tel -
me zett.12 Németországban a „felekezeti” vagy „kon  fesszio -
ná lis” kifejezés a szponzorságra utal a val lás ok  ta tásban,
ame lyet az állam és a vallási közösségek meg  osz ta nak. A
fo galom nem vonatkozik az elvárt ho za dék  ra. Még az egy -
há zak szemszögébõl sem feladata a né met felekezeti
vallásoktatásnak, hogy gyermekeket vagy fia  talokat
térítsenek egy bizonyos vallási közösséghez vagy
egyházhoz. A vallásoktatásnak esélyt kell adni a vi lá gos
val lási kitekintés elérésére, de nem az in dok tri ná ció út ján.
A cél a választás – a választás abban az ér te l emben, amit
elvi pluralizmusnak nevezhetnék. Ez azt je lenti, hogy a fe -
le kezeti vallásoktatásnak a vonatkozó fe lekezet kor lá ta in
fe lül kell emelkedni. Minden felelõs val lásoktatásnak fog -
lal kozni kell más felekezetekkel és val lásokkal mint a tör -
té nelem részével, éppúgy, mint a más felekezetekkel és
val  lásokkal történõ személyes ta lál kozással. A különféle
fe  lekezeti csoportok közötti együttmûködés a val lá s ok ta -
tás  ban azt célozza, hogy a töb biektõl és a többiekkel
együtt kell tanulni, pro tes tán sok kal és római kato li ku sok -
kal, de keresztényekkel, mu zulmánokkal és zsidókkal is.

Három pontot emelek ki ezekbõl a nézetekbõl:
Elõször is a vallásoktatás korlátozása a vallásokról tör -

té nõ tanításra nem elõnyös a jövõre nézve. Számos or -
szág, Angliát és Walest ideértve, elmozdult ettõl a meg kö -
ze lítéstõl, mivel nem érték el az oktatási célt. Az a fel té te -
le zés, hogy két lehetõség van – vagy vallás ta ní tás, vagy a
val lásról szóló tanítás –, túl egysíkúnak mu tat ko zott.
Komp lexebb és megbízhatóbb modelleket igény lünk, ame -
lyek tartalmazzák a vallásoktól való ta nu lást, mint az
Egye sült Királyságban, vagy a pár be széd re alapozott ta -
nu láson és együttmûködésen ala pul nak, mint Német or -
szág ban. A megfelelõ tapasztalatok jel zik, hogy ma gunk
mö gött kell hagynunk a ha gyo má nyos szem ben ál lást a
val lási tanulmányok és az egy há zi, illetve teo ló gi ai tábor
kö zött, hogy egy rugalmasabb és nyitottabb mo dell felé
ha ladjunk, amely tartalmazza az akadémiai meg fi gyelõi
és a hívõ perspektívát is. Az elvi plu ra liz mus célja nem
érhetõ el, míg a vallásoktatás nem te remti meg az egyen -
súlyt az eltérõ nézetek között – val lá si nézetek és meg gyõ -
zõ dések, személyek és val lá si cso portok ön inter pre tációja
kö zött, de a nem vallási pers  pektíva és a val lás tudo má -
nyos tanulmányozása kö zött is. 

Másodszor: a vallásoktatás és a civil társadalom vagy
demokrácia közötti kapcsolatot szintén át kell fogni mint
az alapvetõ kritériumok egyikét, a vallásoktatás jö võ beni
mo delljeinek szükségletét az erõs civil tár sa da lom meg te -
remtéséért. A civil társadalom függ a béke és a to lerancia
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10 E megközelítés legtisztább példája Németországban Brandenburgból
ered. W. Edelstein: Lebensgestaltung – Ethik – Religionskunde. Zur Grund -
  le gung eines neuen Schulfachs. Analysen und Empfehlungen. Wein  heim–
Basel, 2001.

11 Errõl szól az Evangelische Kirche Deutschland hivatalos állás fog la lá -
sa: Identität und Verständigung. Standort und Perspektiven des Reli -
gions  un ter richts in der Pluralität. Eine Denkschrift. Gütersloh, 1994. Em -
pi rikus vizsgálatokról lásd F. Schweitzer – A. Biesinger et al.: Gemein sam -
kei ten stärken – Unterschieden gerecht werden. Erfahrungen und Pers -
pekti ven zum konfessionell-kooperativen Religionsunterricht. Freiburg –
Gütersloh, 2002.

12 T. Copley: Teaching Religion. Fifty years of Religious Education in
England and Wales. Exeter, University of Exeter Press. 101. o.



oktatásától, amelynek célkitûzése az igazságosság és a
szoli daritás. Több vallású társadalmakban az ok ta tás nak
tartalmaznia kell a párbeszéd célját is az elvi plu ra liz mus
értelmében. A val lásoktatás semmilyen jövõbeli modellje
nem fogadható el kizárólagosan iskolán belüli cé lo kért és
az iskola körüli ci vil társadalommal való szük sé ges kap -
cso lat ápolása nél kül.  

Harmadszor: a vallásoktatás szervezeti modellje ex pli cit
mó don nyitott a civil társadalommal folytatott kap cso lat -
ra. Mint az Európa számos országából ismert, kü lön féle
meg  ol dások léteznek a civil társadalom és a val lás ok ta tás
kap  csolatának támogatására. Angliában és Wales ben a
he lyi SACRE bizottságok mutatják az egyik pél dát, az ál -
lam és a vallási szervezetek megosztott fele lõs ségének és
szpon zorálásának német modellje a má si kat. Nem kell
egy  séges modellre törekedni, mivel ez el lent mondana a
kü lönbözõ államok közötti szükséges plu ralizmusnak a
val  lásoktatásban. Mégis fontos, hogy a különbözõ mo del  -
lek összhangban legyenek az erõs civil társa dal mon ala  -
pu ló demokrácia átfogó elvé vel, s ez tartal maz za a bé ke, a
tolerancia és a szolidaritás kri tériumát. 

A VALLÁSOKTATÁS EURÓPAI SZEREPLÕINEK
IGÉNYE

Eddig a béke és a tolerancia oktatásának modelljérõl be -
szél tem, amely tartalmazza a vallás és a vallásoktatás vi  -
lá gos helyének meghatározását. Véleményem szerint nem
lehet kétséges, hogy ezt a modellt különféle nem zet ál la -
moknak kell alkalmazni az Európai Unión belül. Ezért elõ -
adá so mat a COGREE-nek kifejezett köszö ne tem mel sze ret -
ném foly tatni, valamint néhány várakozást sze retnék
meg  fo gal mazni a COGREE mint a vallás ok ta tás európai
sze  rep lõje jövõbeni tevékenységével kap cso lat ban.

Gyakran megfigyelhetõ, hogy a vallásoktatásnak nincs
eu rópai hangja. Volt néhány kisebb kezdeményezés Eu ró -
pá ban a vallásoktatással kapcsolatban, de egyik sem ért el
repre zentatív státust. Valamennyi létezõ csoport fon tos
moz galom, de nem szólítanak meg el fo gad ha tó an széles
kört. Ez az elsõ oka, amiért együtt örülök a COGREE-vel,
hogy megkísérli a különféle országokat át fo gó szervezet
lét rehozását. Nézõpontom szerint a COGREE a leg fon to -
sabb kísérlet a vallásoktatás egységes hangjának fej lesz té -
sé hez Európában. Még nem tekint he tjük befejezettnek a
fo lyamatot, amelynek során má sokat is bevonunk ebbe a
munkába. Az eu rópai politika kü lön bö zõ kontextusairól
szóló tár gya lá sok során megtanultam, hogy meg kell ta -
lál nunk az utat valamennyi keresztény fe le kezet egye sí -
tés éhez. A pro testáns csoportok nem ele gen dõ ek, még ha

kü lönféle or szágokat képviselnek is. Meg kell keresni az
utat a ró mai katolikusokhoz és az or to do xo khoz, bár meny -
nyire ne héz is ez. És hosszú távon még a ke reszténység
sem je lenti a határt. Amennyiben szükség van a val lás ok -
ta  tás tiszta hangjára Európában, ezt a han got erõsítsék a
zsi dók és a muzulmánok is, csakúgy, mint a hin duk és a
budd histák. Következésképp véleményem sze rint a COGREE
mint európai testület lépésrõl lépésre tör té nõ erõsítése a
leg fontosabb a COGREE jövõje szem pont já ból.

A köszönetnyilvánítás további oka a COGREE felé a civil
társadalom gyökereivel kapcsolatos. Ez az egye sü let nem
fentrõl jött, Brüsszelbõl vagy a nemzeti kor má nyok tól. Ez
a civil társadalomtól indult el. Sõt az egye sü let szervezetté
válása a párbeszédes megegyezés elvét kö vette. Ezen ke -
resz tül igazolta a különféle vallási tes tü letek képességét
az együttmûködésre és a kölcsönös meg értésre, a tartós
kü  lönb ségek tagadása nélkül. Eb ben a vonatkozásban a
COGREE léte teljes harmóniában áll céljaival. Béke és to le -
ran cia nem a vallás privati zá lá sán keresztül, hanem val -
lá si párbeszéddel és a köl csö nös tisztelet és megértés okta -
tá  sával. 

A COGREE-nek és mindazoknak, akik elkötelezettek a
val lásoktatás jö võ je iránt Európában, nagyon fontos fel -
ada ta a vallásoktatás közös szabványainak megte rem té -
se, ame lyet felvázoltam egy munkámban.13 Ezen nem azo -
kat a szabványokat értem, amelyek alapján a ta nulókat és
az is kolákat értékeljük. Olyan szab vá nyok ra gondolok,
ame  lyek kel azt határozzák meg, milyen val lásoktatásra
van szük  sé ge a gyermekeknek és a fiataloknak az európai
or  szágokban. Itt nincs lehetõség rész letezni ezeket a szab -
vá nyokat. Ezeknek a szab vá nyok nak olyan nyitottnak és
ru galmasnak kell lenniük, hogy megfeleljenek az egyes or -
szá gok különféle ha gyo má nyainak és modelljeinek. Egy -
ide jûleg ezeknek a szab  ványoknak minimális kö ve tel mé -
nye ket kell meg ha tá rozni, amelyek garantálják a val lás ok -
ta tás jövõjét Eu ró pában. Értelmezésemben a COGREE-nek
mint a val lás oktatás európai szereplõjének elsõrendû fel -
adata eze n szabványok kidolgozása és támogatása – a
gyer me kek jogain alapuló vallásoktatás deklarációja ként.14

Angolból fordította: Zsugyel János
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13 Lásd F. Schweitzer: International Standards for Religious Education.
Panorama 2002/1. 49–56. o.

14 A 13. lábjegyzet szerinti cikkemben az alábbi példákat adom: 1. A val -
lás oktatásának az általános oktatási kritériumoknak megfelelõen kell
tör tén nie; 2. A vallásoktatás a nyilvánosság számára fontos, ennek meg -
fe lelõen kell történjen; 3. A vallásoktatásnak felekezetek és vallások kö -
zöt ti jel le get kell öltenie; 4. A vallásoktatásnak a gyermekek valláshoz és
val lások ta tás hoz való jogain kell alapulnia; 5. A vallásoktatóknak az ön -
ref lexió képes sé gé vel kell rendelkezniük, amely elismeri vallási ön élet raj -
zuk kritikai értékelését.
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A bányai egyházkerület 1906-ban megrendítõ hirtelen ség -
gel veszítette el fõpásztorát. A budapesti szlovák gyüle ke -
zet templomában, április 13-án, a nagypénteki isten tisz te -
le ten a szószéken volt, igehirdetés közben rosszul lett.
Néhányan a lakására kísérték, de még azon a napon meg -
állt a szíve. A kihívott orvos szívszélhûdést állapított meg.
Bachát Dániel 66 évet élt. 

A Gömör megyei Ratkón született Bachát András és
Kovács Mária szülõktõl 1840. június 18-án. Édesapja
posz tókészítõ mesterként biztosította a család meg él he té -
sét. Testvérével, Andrással már az elemi iskolában kitûn tek
értelmességükkel társaik közül. Schulek Ágoston gyü le -
kezeti lelkész biztatására apjuk mindkét fiát az iglói gim -
náziumba íratta, ahonnan késõbb átkerültek Rozs nyó ra. 

Apjuk 1856-ban meghalt, röviddel ezután anyjukat is
elveszítették. András tanító lett a Gömör megyei Vlachovo
községben. Dániel – segélyekbõl – az eperjesi fõgim ná zi um -
ban tanult, ahol 1859-ben érettségizett. Mivel már ko ráb ban
is a lelkészi pályára érzett elhívást, az eperjesi teo lógián
folytatta tanulmányait. Egy ideig szülõfaluja lel ké szének,
Schulek Ágostonnak a támogatásában ré sze sült. Õt ké sõbb
is lelki atyjaként tisztelte. Vallotta, hogy ál ta la nyert el hí vást
a lelkészi szolgálatra, s neki kö szön he ti, hogy nem merült
el a tévelygések tengerében. A segélyek megszûnése miatt
teológiai tanulmányainak a megsza kí tá sára kényszerült.

Krausz János hibbei lelkész 1861 februárjában tanítói
állást ajánlott fel neki. Kuzmány Károly püspök 1861. no -
vem ber 1-jén, mindenszentek napján lelkésszé avat ta õt
an nak érdekében, hogy segédlelkészi szol gá la to kat is vé -
gez  hes sen. Ugyanakkor Kuzmány Károly lehetõvé tet te szá  -
mára, hogy megkezdett tanulmányait Bécsben be fe jezze.

PRIBILINAI LELKÉSZ

Bécsbõl 1863-ban tért vissza. Ekkor Hibbe egyik filiáját
anyá sították, és Bachát Dániel lett a pribilinai gyülekezet elsõ
lelkésze. Szol gálatai által ez az egyházközség nemcsak
önállóvá lett, de meg is erõsödött. Bachát élénk, moz gal mas

lelki éle tet alakított ki. Színdarabokat írt, az ifjúság tag jai -
ból ön kéntes színjátszó csoportot szervezett. Hétvégeken
és fõ leg a csendes téli estéken elõadásokat tartottak a he lyi
gyü lekezetben, de mûsoraikkal felléptek más községekben
is. Ismertté lettek Liptó megye több településén. Elõ adá sa -
ik kal segítették a szlovák nyelvújítást, a cseh nyelvtõl füg -
get lenedni igyekvõ szlovák irodalmi nyelv terjesztését. 

1864. november 22-én házasságot kötött a liptókokavai
tanító leányával, Ruhmann Emíliával. Ám ezután sem lett
otthonülõvé. Jur Janoska lelkész, a Cirkevné listy szer kesz -
tõje ezt írja róla az 1906-ban megjelent nekrológban: „Lip -
tóban elemében volt, otthon érezte magát. A lob ba né kony
férfi, elragadó szónok lelkes ébresztõ beszédeket mon dott
egyházi, nemzeti és társadalompolitikai kér dé sek ben egy -
aránt. A távoli, félreesõ Pribilinából mozgásba hoz ta s át -
ha totta Liptó nagy részét. Ahol jelentõs ren dez vény volt a
me gyében, ott Bachát is megjelent és felszólalt. Vá lasz té -
kos szavakkal, irodalmi stílusban tanúskodott az igaz ság -
ról, harcolt az egyház és a nép jogaiért, izgatott az el nyo -
mók ellen.”

Kuzmány Károly sírjánál 1866 augusztusában Túróc -
szent mártonban õ is felszólalt, méltatta a halottat, bú csú -
zott az egykor õt is felavató püspöktõl.

Az 1869-es évben bekapcsolódott a politikai képvise lõ -
vá lasz tási küzdelembe is, felszólalásaival támogatta dr.
Ma  tus ka Péter és Szentiványi Adolf késõbbi miniszteri ta -
ná  csos megválasztását.

Az 1870. március 26-án emigrációban elhunyt Hodzsa
Mi hály lipótszentmiklósi lelkész, író, nyelvújító temetésén
mon dott beszéde nyomtatásban is megjelent.

LELKÉSZ PESTEN

Bachát Dániel életében nagy fordulatot jelentett, amikor a
pesti szlovák gyülekezet vezetõi meghívták õt lelké szük -
nek, az Elefánt Mihály elhunytával 1872-ben meg üre se -
dett helyre. Átmenetileg Gyuris János lelkész látta el az
adminisztrátori feladatokat.

CSELOVSZKY FERENC (ID.)

Száz éve halt meg
Bachát Dániel püspök
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A liptói származású újtelepes jövevények jól ismerték
Bachát személyét és munkásságát. Egybehangzóan val lot -
ták, hogy e nagyvárosi, különbözõ hagyományokkal ren -
del kezõ, felvidéki községekbõl ideköltözött emberek össze -
fo gásához, közösséggé kovácsolásához Bachát Dániel fia -
ta los munkájára volna szükség. Bachát eleinte vona ko -
dott elfogadni a meghívást, mert megtudta, a temp lom épí -
tés után a gyülekezet nagy adósággal küzd, anyagilag
szo rult helyzetben van. Dr. Matuska Péter gyülekezeti fel -
ügye lõ azzal igyekezett õt megnyerni, hogy hangsúlyozta,
itt, e nagyvárosi közösségben éppen az õ lendületes mun -
ká jára volna szükség, hogy a már csak pislákoló fáklya
láng ját pásztortûzzé erõsítse és megõrizze.

Bachát végül igent mondott a kérlelésre. Így az 1873.
áp rilis 6-i gyülekezeti közgyûlés hivatalosan meg vá lasz -
tott nak nyilvánította Bachát Dániel lelkészt. Csak 1873.
má jus 1-jén költözött Pestre. Az eladósodott egyházközség
anya gi terhein úgy próbált segíteni, hogy bérleti szer zõ -
dést kötött egy vállalkozóval, aki évi ezer forintért bazá ro -
kat létesíthetett a templom körüli egyházi területen. Mivel
a templom belsõ berendezése még hiányzott, az anyagi
gon dok a bérleti szerzõdéssel nem szûntek meg. A költõi
lel kületû ifjú gömöri lelkésznek itt Pesten gondnokká,
szer vezõvé, sõt jogásszá is kellett válnia. Egyik fel jegy zé -
sé ben írja, hogy Pesten nemzeti szempontból öntudatlan,
kö zönyös tömeget talált. Eleinte lehetetlennek tûnt, hogy
itt bármi eredményt elérjen, sok keserves napot élt meg,
sok kínos éjszakát virrasztott át, több peres üggyel is kel -
lett foglalkoznia. Kritikusai közül némelyek az említett
gon dokkal magyarázzák lelkesedésének lanyhulását.

A BUDAPESTI EGYHÁZMEGYE ESPERESE

Az esperesi hivatalt sorban egymást váltva viselték a pesti
és budai lelkészek. Lang Mihály mandátumának lejárta
után, 1874-tõl Bachátra testálták e szolgálatot.

Irodalmi téren is jelentõs munkát végzett. Szabad ide jé -
ben magyar klasszikusok mûveit fordította szlovákra. For -
dí tói munkájának jelentõségét akkor értjük meg, ha arra
gon dolunk, hogy azokban a nemzetiségi szempontból fe -
szült évtizedekben, amikor Stúrék „Matica” néven a szlo -
vák írók körét szervezték, az ország északi részében nem -
kí vánatos volt a magyarból fordított írás. Bachát út tö rõ
munkát végzett, megtörte a jeget e téren. Magyar rész rõl
ab ban az elismerésben részesült, hogy 1879-ben a Kis fa -
lu dy Társaság levelezõ tagjai sorába fogadta. Szlo vák ból
is fordított magyar nyelvre. Volt, aki e munkáját úgy jel le -
mez te, hogy a „gömöri és liptói dombok mezei vi rá gait át -
plán tálta a nagyváros tereire”. Sok verse és írása je lent
meg, fõleg szlovák egyházi lapokban. Írásait ál ta lában vá -
lasz tott írói álnéven írta alá, leggyakrabban a Mi los lav
Dumny álnevet használta. Sajtó alá rendezte Sar to rius Dá -
ni el postilláit (1874) és Diarium biblicum címû mû vét
(1879). A szorgalmas, fáradhatatlan embert családi gon -

dok is terhelték. 1884-ben meghalt a felesége, özvegyen
ma  radt három kiskorú gyermekével. Bánata akkor eny -
hült, amikor évek múltán Izsák Lajos fiatal orgonista-kán -
tor jött a gyülekezetbe, aki, miután megismerte Bachát
leá  nyát, 1886-ban feleségül vette Emíliát.

Luther születésének 400. évfordulóján, 1884-ben meg -
ala kult Pes ten a Luther Társaság, amely a vallásos irod a -
lom fejlesztését és terjesztését tûzte ki céljául. Bachátot
1891-ben a társaság alelnökéül választották.

A LUTHER-UDVAR KIALAKÍTÓJA

Mivel a szlovák egyházközség bevétele kevésnek bizo -
nyult, a vezetõség 1891-ben újabb szerzõdést kötött egy
vál lalkozóval, akinek engedélyezték, hogy a templom kö -
rü li egyházi területre bérházakat építsen. A vállalkozó kö -
te lezte magát, hogy a templom mögött kétemeletes iskolát
épít, a bérházban a lelkész részére bér mentesen lakást és
irodát biztosít, és évente négyezer forintot fizet be a gyü -
le ke zet pénztárába. A bérházak az 1893–94. évek során
úgy épül tek fel, hogy a templomot körülzárták. Némi vi -
gaszt je lenthet, hogy a Rákóczi úti oldalon a második
eme let ma gas ságában életnagyságú Luther-szobor kapott
he lyet. Ba chát ezzel is Luther iránti tiszteletét akarta ki fe -
jez ni, aki szorgalmazta, hogy az egyházban az evan gé li -
um hir de tése a nép nyelvén történjék. Ezt tette õ is: a szlo -
vá kok nak szlovákul prédikált, a magyaroknak magyarul,
a né me teknek is az anyanyelvükön hirdette az evan gé liu -
mot.

ZSINATI ATYA

Bachát Dániel tagja lett az 1892–94. évi zsinatnak. A zsi -
nat egyik határozata szerint törölni kellett az egy ház köz -
sé gek nevébõl a hívek nemzetiségére való utalást. Ba chát
sietett ennek megfelelni, amiért szlovák kollégáitól szem -
rehányást kapott.

PÜSPÖK 

Nagy megtiszteltetés érte 1905. július 3-án, amikor is a
bá nyai egyházkerületben Sárkány Sámuel után õt vá lasz -
tot ták püspökké. E hivatalt alig tíz hónapig tölthette be
vá ratlan halála miatt.

A pesti, Kerepesi úti templomban volt felravatalozva.
Te metése 1906. április 16-án, húsvét hétfõjén történt. Ra -
va talánál Gyurátz Ferenc püspök magyarul, Baltik Frigyes
püs pök szlovák nyelven mondott gyászbeszédet. A te me -
tõ ben Scholtz Gusztáv esperes végezte a szertartást.

Születésének századik évfordulóján Ratkó népe a temp -
lo muk bejáratánál oszlopot állított emlékére. Bachát Dá ni el
emléke köztünk is legyen áldott!
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Teológus, kozmográfus, nyomdász, fametszõ, pedagógus,
filológus és jogtudós volt. Luther a magyarok apos to lá -
nak, Szekfû Gyula történész a magyar reformáció leghar -
mo nikusabb személyiségének nevezte, s benne tisz tel het -
jük az erdélyi szász irodalom elsõ nagy alakját is.

Honterus személyét és alakját sok tekintetben homály
fedi. Önmagáról soha nem írt, utódai sem maradtak (két
fia és veje meghalt pestisben). Egy bizonyos: tartalmas
élete Brassóhoz kötõdött. Életének jeles tetteire elsõsorban
az általa sajtó alá rendezett és megjelent mûvek alapján
következtethetünk.

Brassóban, a jómódú szász tímár, Georg Lederer gyer me -
keként látta meg a napvilágot 1498-ban. Szülei tizen hét
éves korában (1520) tanulmányai folytatására Bécsbe
küld  ték. A baccalaureusi vizsgát követõen 1522-ben irat -
ko zott be az egyetem filozófiai karára. 1525-ben avatták a
mû vészetek/tudományok/bölcselet magiszterévé (magister
artium). Ezt követõen – nagy valószínûséggel – jogi és
teo  lógiai stúdiumokat folytatott. Bécsi tanulmányi évei -
hez köthetõ a reformáció tanaival való elsõ találkozása.
Bécs török ostroma alatt – 1529-ben – Honterust Re gens -
burg ban találjuk, ahol az Aventinus néven is ismert híres
tör ténész, Johannes Turmair fogadta magához. In nen
Krak kóba vezetett az útja. Itt jelentek meg (1530-ban) elsõ
is mert könyvei: az el sõ ha zai latin nyelvtankönyv és a ké -
sõbb igen híressé vált, 16 oldalas földrajzi kézikönyve Kí -
sér let az ismert vi lág föld rajzi leírására (Rudimenta Cos -
mo graphiae) cím mel. Az eb ben közreadott világtérkép kü -
lön érdekessége az akkor még újdonságszámba menõ fok -

há lózat alkalma zá sa. Ezt követõen Nürnbergen és Augs -
bur gon át a huma niz mus (egyik) fellegvárába, Bá zelbe
ment, ahol az elõzõ eszten dõ ben, 1529-ben nyert teret a
reformáció (Johannes Oeco lam pa dius nevéhez kapcsoló dó -
an). Az itt töltött há rom esz tendõ alatt (1530–1533) –
olyan kiváló mesterek mel  lett, mint Hieronymus Frobenius
és Henrich Petri – el sa  já tí totta a tipográfia és fametszés
tu dományát: a nyom dász  mes terséget. Bázel városához
köt hetõ, hogy a refor má ció és a humanizmus eszméinek
meg gyõzõdéses kö ve tõ jévé vált. Ti zen három évi távollét
után, nagy kerülõvel, Kas sán és Vá ra don át tért vissza ha -
zá jába (1533).

Brassóban elõször a plébániatemplomban káplán ko dott,
emellett iskolaszervezõként, tanítóként és nyom dász ként
lett hamar ismertté neve. Rövidesen be vá lasz tották a
száz tagú városi köztestület tagjainak sorába (1536).
1539-ben lett Brassó elsõ lelkészévé, s 1542-tõl kezdve tu -
da tos hir detõjévé vált a lutheri reformációnak honfitársai,
az er délyi szászság körében.

Bázelbõl nemcsak szakmai tudást, hanem nyomdai fel -
szerelést és – a híres franciaországi és velencei Gryphius
nyom dászcsalád egyik tagjának személyében – igazi szak -
ava tott munkatársat is hozott magával. Az el sõ erdélyi
nyom dában 1535-tõl kezdõdõen haláláig (azaz tizen négy
év leforgása alatt) nem kevesebb mint 37 kiadványt (23
la tin, 9 görög és 5 német munkát) jelentetett meg. La tin és
gö rög munkái túlnyomórészt iskolai nyelvtanok, ma gya -
rázatos szövegszemelvények (szentencia gyûjtemé nyek),
de kiadott karénekeskönyvet ugyanúgy, mint bras sói lel -
kész társa, Andreas Moldner énekeskönyvét is. Az ál ta la ki -
adott tankönyvekkel egész Erdélyt elláthatta, ami azért is
különösen jelentõs, mert ebben az idõben a török ál tal el -
lenõrzött magyarországi területeken túlról, a nyu gat-euró -
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Johannes Honterus erdélyi (szász)
humanista és reformátor*

1498–1549

* Elhangzott a Kelenföldi Református Egyházközség templomában 2005.
október 25-én, a Magyar reformátorok címû reformációs sorozat ke re té ben.



pai nyomdákból való tankönyvszállítás már egyre na gyobb
nehézségbe ütközött. Emellett a hazai tan köny vek nek ez
az elsõ nagy hulláma az iskolai oktatás hu ma nis ta szel le -
mû fejlõdését is szolgálta.

A város magisztrátusa 1543-ban azzal bízta meg, hogy
dol gozza ki Brassó és a Barcaság reformációjának tervét.
Így született meg még ugyanebben az esztendõben leg ki -
emel kedõbb és legátfogóbb munkája A brassói és barca sá -
gi gyülekezetek reformációja (Reformatio ecclesiae Coro nen -
sis ac totius Barcensis provinciae, 1543) címmel. E nagy -
sza bású mûvét maga Luther is nagyra értékelte, és nem
sok kal késõbb – a reformátor elõszavával – Wittenbergben
is megjelent. Hitújító tevékenységéért Honterust megidéz -
ték a gyulafehérvári országgyûlésre, ám a városi tanács –
tart va az elfogatásától – bölcsebbnek látta, ha nem engedi
el tudós papját. Fáradhatatlanul folytatta munkálkodását,
amely nek meg is lett az eredménye. Az 1545-ös meggyesi
zsi na ton megalakult az önálló, hitében és szervezetében is
füg getlen erdélyi német ajkú nemzeti lutheránus/evan gé li -
kus egyház. 1547-ben jelentette meg A szász gyülekezetek
re formációja Erdélyben (Reformatio ecclesiarum saxo ni ca -
rum in Transsylvania) címû munkáját, amelyben szinte
min den akkori egyházi kérdésnek szentelt egy-egy feje ze -
tet. Így például írt az egyházi szolgák munkájáról, a taní -
tás ról, az istentisztelet kérdéseirõl, a feloldozásról, az is -
ko lák alapításáról, a szegények segítésérõl, a házasság
meg  áldásáról, a vizitációkról stb. Késõbb egy Apologia cí -
mû írást is kiadott, amely a hitújítás gyakorlatának és
szük  ségességének védelmére készült. Luther okkal illette
õt – ha kicsit eltúlozva is – a megtisztelõ „Magyarország
apos  tola” címmel. Jogi ismereteinek is nagy hasznát vette.
Az erdélyi szászok már a 15. századtól kezdve szerettek
vol  na nemzetük számára egységes jogsza bály gyûj te ményt
összeállítani. A magánjog pandektáiról szóló mû vét –
Com pendium iuris civilis in usum civitatum Sa xo ni ca  rum
in Transylvania collectum (1544) – Honterus a szá szok
tör vénykönyvének szánta (igaz, az uralkodói akarat még -
sem ezt szentesítette, hanem egy másik mûvet, ame lyet jó -
val késõbb, 1583-ban Fronius Mátyás brassói ta kács mes -
ter terjesztett Báthori István fejedelem elé).

Humanista szellemû iskolai rendtartása ugyancsak
1543-ban látott napvilágot (Constitutio Scholae Coro nen -
sis), amelyben az iskolarektortól (rector ludi litterarii) a
diá kokig mindenkinek pontosan megszabja a fel ada tát.
Meg határozta a pontos tanmenetet: retorika, poé tika, lo gi -
ka, geográfia, versek tanulása, latin-görög nyelv és nyelv -
tan, valamint éneklés. Részletezi az iskola fe gyelmét, de
ko moly hangsúlyt helyez az ifjúság ön kor mány zatára is.
A magyar földön kiadott isko la sz a bály za tok ban nála je le -

nik meg elsõként a természet szeretete, amely re a re ne -
szánsz irányította rá az emberek figyelmét. Alap jában vé -
ve azt a nürnbergi rendet vette át, amelyet (egyik) mestere,
Philipp Melanchthon állított össze. Ezt kö ve tõen egyre
több iskola alakult Honterus rendtartása és szervezése
alap ján, s így lett méltán elsõsorban az er délyi szá szok
„prae ceptora” (tanítója). 

Meg kell még említenünk a híres Chorographia Transyl -
va niae címû mûvét, amely – ez a papír vízjele alapján biz -
tos ra vehetõ – nem Bázelben (ahogy azt sokáig hitték),
ha nem Brassóban látott napvilágot. Ez tartalmazza az el -
sõ, általa rajzolt, Dél-Erdélyrõl készült térképet, amely
nem véletlenül vált másfél évszázadig minden Erdélyrõl
ké szült késõbbi térkép alapjává. Emellett elkészítette a
már említett, s 1534-ben Krakkóban és Bázelben újra
meg jelent Rudimenta Cosmographiae átdolgozott, bõvített
kia dását (1541). Az addig prózában közölt tanszöveget –
kö vetve a hagyományos módszert – hexameteres versekbe
fog lalta. Az 1542-es újabb változatban a hexameteres szö -
veg hez 13 térképet is csatolt. Ez a fametszettel-térképpel
il lusztrált könyv (köztük Amerika egyik korai áb rá zo lá sá -
val) a hazai földrajzi (tankönyv)irodalom elsõ fecskéje,
mel léklete pedig a világ elsõ zsebatlaszának tekinthetõ.
Az elsõ kiadást követõen 1602-ig több mint harmincszor
ad ták ki Európa számos nyomdájában, Krakkótól kezdve
Ant werpenen át Kölnig, latin, német, francia, illetve olasz
nyelven. 1548-ban összeállított egy klasszikus ódákat tar -
tal mazó énekgyûjteményt Odae cum harmonis címmel,
amely az elsõ, hazánkban megjelent nyomtatott kot tás -
könyv.

Honterus alig múlt 50 éves, amikor 1549. január 23-án
el hunyt. Levelezésben állt magyar humanistákkal, például
Ve rancsics Antallal (a késõbbi egri katolikus püspökkel) és
Mel czer Andrással, a wittenbergi reformátorokkal, Lu ther -
rel és Melanchthonnal. Humanista szellemû iskolája nö -
ven dékeinek széles skálán közvetítette a latin és görög
szer zõket, tudományokat és mûvészeteket, égre és földre
vo natkozó ismereteket, a természet szépségeit, a nyom da -
tech nika termékeit, valamint vallási és politikai-társa dal -
mi eszméket – mindenkor a teljes ember kiala kí tá sá nak
hu manista távlatait tartva szem elõtt. Életmûve nagy fel -
ké szültségrõl, reformátori hitrõl, teherbírásról s min de -
nek  elõtt népe iránti szeretetrõl tanúskodik, amely sok szí -
nû sége ellenére is egységes és egész. Szobrát szü le té sének
400. évfordulóján, 1898-ban állították fel a bras sói Fekete
temp lom elõtt, amely a humanista-reformátort mél tán áb -
rá zolja az egyik kezében Szentírással, felemelt má sik ke -
zé vel pedig elõre, az új utat mutatva.
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Hol dõltek el a dolgok 1848-ban? Talán a társadalmi vál to  -
zásoknál, a feudális rend eltörlése, a felelõs magyar kor mány
megalakítása, a sajtószabadság területén? Vagy ta lán in kább
a reformkori gazdasági fellendülés, a Szé che nyi Ist ván és
kö vetõi által kezdeményezett és Kossuth La jos és társai ál -
tal szorgalmazott ipari, mezõgazdasági, út- és vas útépí té si
programok terén? Vagy a csatamezõkön, a sza badságharc
nagyszerû gyõzelmei, majd a nemzetközi össze fogás oszt -
rák–orosz túlereje okozta vereségek követ kez tében?

Hol dõltek el a dolgok 1848-ban? És kérdezhetjük a mai
korra nézve is: ma hol dõlnek el a dolgok? Talán a gaz da -
ság ban, a Parlamentben, a kormányhivataloknál, a ban -
kok és nemzetközi pénzintézetek keretei között, vagy ta -
lán az egyes pártoknál? 

A következõkben arra szeretnék rámutatni, hogy bár a
fel soroltak mind befolyásolják mai életünket és jövõnket,
a dolgok elsõsorban a fejekben dõlnek el! Ezért a téma a
hon tisztelet spiritualitása.

Elöljáróban megjegyzem, hogy nem tudunk teljes képet
adni 1848 mentalitásáról, érzelmeirõl, az egyéni és közös
áldozatvállalásokról, a közelmúlt történelmi és dialek ti -
kus materializmusának koponyazsugorítóan egyoldalú
alap” és „felépítmény” szerinti értékelése által oly sokszor
fél re ma gyarázott reformkori „osztályharcról”. Csak héza -
go san és vázlatosan tudjuk felrajzolni az összefüggéseket.

A történelmünk elmúlt százötven évében olyan sok vi tát
kiváltó Széchenyi–Kossuth ellentétre sem kívánunk itt ki -
térni. Mindketten óriásokként magasodtak kortársaik fö lé,
egyéniségük és programjuk sok különbözõsége miatt még -
sem utasították vissza, hogy egy kormányban dolgozzanak.
Vajon el tudnánk képzelni ugyanezt mai párt ve zé rekkel? 

Akár Széchenyinél, akár Kossuthnál, akár Petõfinél – és
le hetne sorolni a márciusi ifjak nevét még hosszan – a
„hon tisztelet” adta meg a közös alapot. Szándékosan
hasz nálom itt ezt a régies szót. Figyelmeztessen ez arra,
hogy a mai idõben ritka az ilyen magatartás. 

Széchenyi Johann Gottfried Herdert idézi a Stádiumban
arról, hogy úgy éljen az ember, mintha örökké élne, de
még is úgy, mintha a mai nap lenne az utolsó számára. Így
mun kálkodjon mint „kimûvelt emberfõ” (Hitel) a hon fel -
len dítésén: „Szándékom im ez volt: füleimet bedugva, sze -
mei met behunyva, fogaimat összeszorítva, derekamat
meg feszítve, minden lárma, sárral-dobás, kövekkel haji gá -
lás, s vágás ellenére is rettenetlenül s egyenest menni czé -
lom hoz, mely – az élõ Isten látja – semmi egyéb, mint lel -
kem bül kivonni végre azon fájdalmas tövist, melyet ho -
nom nyomorult állapotja döfe oda...” (Stádium)

Arany János Széchenyi emlékezete címû versében így bú -
csúz tatja Széchenyit 1860-ban, halála után: 

„...Bizton, ezer bajunk közt, megtalálta
Azt, ami fõ, s mindent befoglaló:
»Elvész az én népem, elvész – kiálta –
Mivelhogy tudomány nélkül való.«
S mig kétle a bölcs, hátrált a tevékeny,
Bújt az önérdek, fitymált a negéd: 
Õ megjelenve, mint új fény az égen,
Felgyújtá az oltár szövétnekét. ... 

...Nem hal meg az, ki milliókra költi
Dús élte kincsét, ámbár napja múl;
Hanem lerázván, ami benne földi,
Egy éltetõ eszmévé finomul,
Mely fennmarad s nõttön nõ tiszta fénye,
Amint az idõben, térben távozik;
Melyhez tekint fel az utód erénye:
Óhajt, remél, hisz és imádkozik.”
Az idézett gondolatok mögött fölsejlik a kor megér té sé hez

nélkülözhetetlen romantikus életérzés, a felvilá go so dás nyo -
mán meghirdetett és elõször a francia forra da lom ban, majd
a 19. században kiteljesedõ „szabadság, egyen lõ ség, test vé -
riség” ideálja. Eötvös József emlékbeszéde így raj zolja elénk
Széchenyi alakját: „...nem volt férfiú, ki a köz élet pályáján
megõszülve elsõ fellépésétõl élete végéig oly egészen ér zel -
me inek hatalma alatt állott volna, mint épen õ...”

Tévednénk azonban, ha a hontisztelet romantikus vo -
ná sait olyan lelkiségnek tartanánk, amely szalmaláng, és
csak a kor divatja, a „Zeitgeist” táplálja. A múlt század re -
form korának hontisztelete együtt járt a haza, a kor, az in -
téz mények és a közállapotok kritikai bírálatával azon cél
ér dekében, hogy a hon „ingadozás nélküli átvarázsolása”
tör ténjék modern állammá, Széchenyi kifejezésével a cél
„Hun nia minden lakosinak polgári életet adni” (Stádium).
Még inkább a kri tika hangját szólaltatta meg gúnyos ver -
seiben Petõfi a patópálokról, Ausztriáról, császárról-ki -
rály  ról. Kossuth is állandóan ostorozta kora politikai és
gaz da sági közállapotait. Különösen is sokszor elõkerül
ezek  ben a kritikákban a magyar széthúzás, pártoskodás,
egy más meg nem értése. „...Régen nyomta honunkat már
a meg bántott egek azon átka, hogy érteni, megfogn egy -
mást nem tudtuk vagy nem akartuk...” (Világ) Még mar -
kán sabban húzza ezt alá Wesselényi: „...Midõn a pár tos -
ság dühe forr s egymás ellen törekszenek a felekezetek [a
kü lönbözõ társadalmi csoportok], holott együtt s egy má -
sért kellene munkálkodniok: rontás, pusztítás uralkodik

HARMATI BÉLA

A hontisztelet spiritualitása
Emlékezés 1848-ra és Széchenyi Istvánra



ak kor, elvadult keblökben józan javítások vágya elnémul,
ki alszik az értelem világa s javítás, felemelkedés helyett
bom lik, süllyed, hátramegy minden nemzeti jólét s mû -
velt ség.” (Balitéletekrõl, 1834)

A tündöklõ költõi pályát alig néhány év alatt befutó
Petõfi 1849 márciusában így írt:

„Bizony mondom, hogy gyõz most a magyar,
Habár ég s föld ellenkezõt akar!
Azért nem gyõzött eddig is e hon,
Mert sohasem volt egy akaraton...”
A hontisztelet másik lényeges vonása a tényfelmérõ kri ti  -

kai elemzés mellett a célratörõ, elõrenézõ és teremtõ tett vágy,
a polgári erény megélése, ahogyan Széchenyi idézi Ber zse nyit,
„minden ország támasza, talpköve a tiszta er kölcs” (Hi tel).
A sokszor megigézõ és bénító múltat hátra kell hagyni a
hass, alkoss, gyarapíts, s a haza fényre derül (Köl csey) prog  -
ramja mellett. „Némelyek szomorúan fü työ ré szik el a mo há -
csi veszedelem nótáját, s azt hiszik, ott van koporsója min -
den scytha fénynek. S tán úgy van, ám bár én nem hiszem
– de az okos ember nem néz ennyire az háta mögé, mint
in kább maga elibe, és elvesztett kincse si ratása helyett in -
kább azt tekinti és vizsgálja, mit ment he tett meg, s avval
be elégedni és lassankint többet sze rez ni iparkodik.” (Hitel)

Hol dõltek el a dolgok 1848-ban? Hol dõlnek el a dolgok
ma? Természetes, hogy akkor is, ma is a gazdasági té nye -
zõk, a pénz, a munkaerõ, a szaktudás, az adminisztráció,
a hadsereg, az iskolák fontos tényezõk. Szabad azon ban az
örökérvényû jézusi igék kel rá mu tat ni té mánk jelentõségé -
re: Nem csak kenyérrel él az ember... A fejek ben, a szí vek -
ben, a nemzet lelkiségében óriási tartalékok rej tõz tek a
múlt század közepén. Vajon ma milyen erkölcsi tar ta lé ko -
kat, a hontisztelet milyen spiritualitását tudjuk fel mu tat -
ni, próbáljuk továbbadni a következõ nem zedé kek nek?

Átvehetjük, eltanulhatjuk a kor, a társadalom, az intéz -
mé nyek, a közállapotok kritikai szemrevételezését Szé che -
nyi, Kossuth, Petõfi és a többiek nyomán. Ugyanakkor
azon ban az a kérdés, mennyire munkálkodik népünk,

ben ne a vezetõk és a vezetettek a hon ingadozás nélküli
át va rázsolásán, hogy Hunnia minden lakosának polgári
éle t et adjanak.

Ötvennyolc éve, hogy megjelent az Emberi jogok nyilat -
ko zata. Sokszor szoktuk idézni és kö vetelni mind az egyé -
ni, mind a közösségi jogokat. Mit ér azonban az emberi
„jo gok” bármiféle erõltetése, ha nem kap csolódik hozzá az
eddig még egyetemesen meg nem fo gal mazott, de minden
kisebb vagy nagyobb közösség szá má ra leírva és nem le -
ír va, a mentalitásban, a spiri tua li tás ban szabadon és kö -
te le zõen megjelenõ és valósággá for má landó „emberi kö -
te les ségek chartája”?

Hadd fejezzük be, utalva a reformkor latinos mûvelt sé gére
Seneca egyik mondásával: Turpe est non ire sed ferri –
Bolond dolog nem lépni, hanem vitetni magunkat! 1848
szellemisége nem hagyta magát vitetni, sodortatni, ha nem
lépett, cselekedett, utat mutatott sok nemze dék nek.

Ha azt kérdezi valaki, mit látunk ma prioritásnak az
„em beri magyar kötelességek” összefüggésében, akkor az
ok tatás-nevelés kérdését húzhatjuk alá. Kimûvelt em ber fõk
kellenek! Hiszen a rosszindulat olykor-olykor alább hagy,
de a butaság, tájékozatlanság, szûklátókörûség meg  ma -
rad! Ezért van az, hogy magyarországi egyházaink súlyt
helyeznek régi iskoláink újraindítására. Nem a ma gyar is -
ko larendszer „klerikális” átformálására készülünk! Sze ret -
nénk azonban aláhúzni, hogy a dialektikus és tör té nel mi
materializmus után ma nálunk uralkodó „vulgár ma te ria liz -
mus” ellenében fontos a bibliai, az erkölcsi spi ri tua litás.

Hol dõlnek el a dolgok 2006-ban és utána? A fejekben.
Emel jük büszkén magasra fejünket, és dobbanjon meg a
szí   vünk, mert nem akármilyen múltat mondhatunk ma -
gun ké nak! Keressük meg, egyénként, családként, egy ház -
ként, mi lyen kicsi vagy nagyobb feladatunk is lehet kör -
nye  zetünk, „a hon átvarázsolása” munkájában. Isten ad
majd hon tisz te lõ jobbítani akarásunkban annyi kudarcot,
hogy el ne bizakod junk, de adjon annyi eredményt is,
hogy el ne csüggedjünk!

132

„A tömegtájékoztatási eszközök és a szórakoztatóipar az
egoisztikus és konformisztikus tendenciák kialakulását
se gíti elõ, amikor az egyes embernek zavartalan élvezetet
ígér úgy, hogy közben semmiféle kötelezettséget nem ró
rá. A domináló társadalmi rendszerek (gazdaság, jog,
egész ségügy, politika stb.) elvárják és elõsegítik a rend -
szer be illõ teljesítmények és beállítottságok kialakítását,
és sikert garantálnak abban az esetben, ha a személy vi -
sel kedése megfelel ezeknek. Így nem csoda, hogy az is ko -

lát – annak nevelõi ambícióival együtt – csõd fenyegeti.
Egyre halmozódnak a tanárok kedvetlen és rezignált álla -
po tá val, a realitásidegen iskolai bürokráciával, a tanulók
fo kozódó (…) viselkedési problémáival kapcsolatos be szá -
mo lók” – olvassuk Heinz Schmidt heidelbergi vallás pe da -
gó gus tíz évvel ezelõtt lejegyzett, ám ma is aktuális diag -
nó zi sát a magyarul 2005 augusztusában megjelent kom -
pen dium lapjain. Az ifjúság társadalmunk tükre, ezért kü -
lö nösen is fájdalmas a fiatalok erkölcsi fenyegetettségérõl

Etikai nevelés az iskolában
Gottfried Adam és Friedrich Schweitzer könyve magyarul



133

és negatív viselkedésérõl szóló kritika, de pontosan ez az
a korosztály, amelynek tagjait az értelmes felvetésekkel,
meg fon tolásra késztetõ tapasztalatokkal inspiráló kör nye -
zet jó irányba befolyásolhat, és akik – kellõ motiváció ha -
tá  sá ra – hajlandóak szembeszállni mindenféle konfor miz -
mus  sal, még a korszellemmel is. A lesújtó vélemény –
amely  nek valóságtartalmával nap mint nap szem be sü -
lünk – nem pusztán elkeserít, hanem felelõs együtt gon dol -
ko  dás ra, cselekvésre is hív. Ehhez nyújt segítséget e val -
lás  pe da gó giai tanulmánykötet, amelyet Gottfried Adam, a
bé csi és Fried rich Schweitzer, a tübingeni egyetem pro tes -
táns val lás pedagógia professzora saját, valamint hu szon -
egy né met, osztrák, svájci és holland – többségében pro -
tes táns – val láspedagógus tanulmányaiból állított össze. 

A mû három nagy egységre tagolódik. Az elsõ rész az is -
ko  lá ban folyó etikai nevelés alapkérdéseivel foglalkozik
(le he tõség, cél, alapformák, morálpszichológiai pers pek tí -
vák, módszerek). Már itt nyilvánvalóvá válik: jóllehet a
szakos óráknak fon tos szerepe van a sajátos etikai kér dé -
sek meg vitatásában (pl. genetikai kérdések a biológia -
órán, a jog és az erkölcs kérdései történelemórán), az eti -
kai nevelés színtere az iskolai élet egésze, amely „rejtett
tan  ter vével” is nevel, ahol a diákok erkölcsi meg gyõ zõ dé -
se és ma gatartása a gyakorlatban formálódik. A második
rész ben található tanulmányok az egyes etikával kap cso -
la tos ta pasz talatok tanórai feldolgozására koncentrálnak,
és konk rét didaktikai megfontolásokat nyújtanak. Itt kerül
elõ egyebek közt a fogyatékkal élõ emberek, az idegenek,
a pluralitás és az igazság, de a bûn, a lelkiismeret, a Tíz -
pa rancsolat, a Hegyi beszéd, az emberi jogok, a szociális
igaz ságosság és a szexualitás kérdése is. Minden kérdés
tár gyalására jellemzõ a komoly elméleti megalapozás és a
kor osztály-specifikus didaktikai megfontolások közlése,
amely – természetesen nem kritikátlan átvétellel – nagy
se gít séget nyújthat saját tanóráink, de akár iskolánk éle -
té nek megtervezésében is. (A konkrét óravázlatokat és ki -
egé szítõ anyagokat közzétevõ egység értelemszerûen nem
ke rült bele a magyar fordításba.) A harmadik egységben
to vábbvezetõ kérdésekkel szembesülünk, mint például
„Mi lyen kompetenciákra és képesítésre van szüksége a ta -
ná roknak?” stb.

Tíz évvel ezelõtt még Nyugat-Európában is gyerekci põ -
ben járt az etikaoktatás. Nálunk a kerettantervi szabá lyo -
zás szerint 2001-tõl a 7. és a 11. évfolyam tananyagában,
az „emberismeret és etika” és a „tár sa dalom is meret” mo -
dul keretei közt va lósul meg az etika oktatása – az iskola
dön  tésétõl függõen különbözõ tantárgyakba beépítve,
vagy akár külön tantárgyként. Az evangélikus hitok ta tás -
ban a nyolcadik és a tizenkettedik évfolyamon foglalko -
zunk vele. Etikai szöveggyûjteményeket szép számmal ta -
lá lunk a világi könyvkiadók polcain, evangélikus hit tan -
könyv e témához azonban még nem készült. Pedagógusok
az etika tanítására felkészítõ kiegészítõ képzésben ve het -
nek részt, ám az iskolai élet egészében megvalósuló er köl -

csi neveléssel kapcsolatos megfontolások a jövõben még
na gyobb hangsúlyt kell hogy kapjanak a tanárképzésben.
Kétségkívül a pedagógiai munka szíve az erkölcsi nevelés
kér dése. Melyikõnk ne észlelné, hogy az etikai természetû
prob lémák megtárgyalása és megoldása köti le leg gyak -
rab ban és legspontánabb módon a pedagógusok, diákok
és szülõk figyelmét, idejét, energiáját? E problémákra ad -
ha tó a legtöbbféle megoldás, de éppen itt találkozunk leg -
gyak rabban a tanácstalansággal is. Hiánypótló tehát a
mû, amelyet Kaszó Gyula fordításában és dr. Németh Dá -
vid szerkesztésében a Károli Gáspár Református Egyetem
je lentetett meg és terjeszt. De a „fordítás” feladata ránk is
bí zatott. A több-kevesebb sikerrel magyarra fordított szö -
veg jó alapot teremthet saját etikai nevelõ munkánk
kritikus szemügyre vételéhez és fejlesztéséhez. Nemcsak
egyes (hit)tanórák, netán tantárgyakat átfogó projektek
ter vezéséhez nyújt segítséget e kötet, de nevelési ér te kez -
letek és pedagógus csendesnapok témaválasztásakor is
se gítségünkre lehet. A kézikönyvszerû használaton túl el -
ol vasásra és továbbgondolásra, adott helyzeteinkre való
„le fordításra” is ajánljuk e könyvet a fiatalokért fele lõs sé -
get érzõ lelkészeknek, hitoktatóknak, pedagógusoknak és
min den érdeklõdõ olvasónak.

Balogné Vincze Katalin

Kiadta a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi
Kara 2005-ben. A5, 392 oldal, 1000 Ft.
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BALIKÓ ZOLTÁN ÉLETÚTJA

Balikó Zoltán 1917. augusztus 7-én született a kõszegi
evan gélikus parókián, Balikó Lajos és Stiegler Margit ötö -
dik gyermekeként. Elemi iskoláit Kõszegen, a középiskolát
az újpesti Könyves Kálmán, majd a Fasori Evangélikus
Gim náziumban végezte, ahol az egész életét meghatározó
hu manista alapelvek szívébe vésõdtek. Teológiai ta nul má -
nya it a Pécsi Erzsébet Tudományegyetem soproni teológiai
ka rán 1936-ban kezdte meg.

1940-ben lelkésszé avatták, és szeptember 24-én mint
se géd lelkész vette át az érdi fiókegyházközség lelki veze -
té sét. Különösen a szórványgondozásban volt ered mé -
nyes, be kap csolódott a hitéletbe Érdliget, Érd-Parkváros és
Tár nok is.

1942-ben a soproni gyalogezreddel tábori lelkészként
front szolgálatra vezényelték a Don-kanyarba, ahol átélte
a háború borzalmait. Augusztusban egyik bátyja elesett,
így õ az akkori szabályok szerint hazatérhetett. Székes fe -
hér vár ra helyezték, ahol bevetés elõtt álló egységeknél
szol gált.

1943-ban kötött házasságot Korompay Ilonával, akivel
ké  sõbb 4 saját és több mint 10 évig két befogadott gyer me -
ket nevelt.

1943 õszén a nyugati frontra vezényelték, a német bi ro -
dalom területén tartózkodó kisebb-nagyobb egységeket lá -
togatta Regensburgból mint törzshelyrõl.

1945-ben hazakerült, és rövid idõn belül beosztották a
kõ szegi Hunyadi Mátyás Honvéd Középiskolai Neve lõ in té -
zet mindenes tanárának, amelynek növendékeit 1945 ele -
jén kitelepítették Németországba. Az intézet tisztjei fog -
ság ba kerültek, Zoltán bácsi és Babi néni vette át a 73 gye -
rek gondozását, és juttatta haza õket 1946 márciusában.

Ez év tavaszán Ordass Lajos bányakerületi püspök Mo -
nor ra helyezte helyettes lelkészként. Balikó Zoltán a maga
pie tista életrevalóságával új színt vitt a gyülekezet életébe.

1948-ban Diósgyõr-Vasgyár lelkésze lett. A vasgyári 10
év mozgalmas, egész életét meghatározó idõszak volt. Ak kor
tudatosult benne, hogyan lehet egy új történelmi hely zet -
ben megtalálni egyházunk helyét és küldetését. 1956-ban
az egyházmegye gyülekezetei esperesükké válasz tot ták.

A pécsi egyházközség 1958-ban hívta meg lelkészének,
Káldy Zoltán ajánlására. Babi nénivel együtt nagy-nagy
sze retettel és bölcsességgel pásztorolta gyülekezetünket.
Ba likó Zoltán kiváló teológiai és világi képzettsége, jó szó -
no ki készsége kitûnõ emberismerettel párosult.

Mély hitével és fáradtságot nem ismerõ lendületével át -
hi dalta a gyülekezet és a Baldauf Gusztáv Szeretetotthon
éle tében adódó nehézségeket. Isten jó szolgájának bizo -
nyult, aki értékes prédikációival és elõadásaival vezette
gyü le kezetét Isten országának építésében.

Tu datos munkájának köszönhetõen az egyház szem -
pont já ból is nehéz idõkben sem csökkent a megkeresz tel -
tek és kon firmáltak száma. Sok kis és nagy gyermek járt
szí ve sen a Dischka utcába Zoltán bácsi és Babi néni bib -
lia  órái ra, amelyeken egyszerre volt jelen a Jézusról való
ta  nu lás és a közösségi életre, a személyes hitre és szolgáló
sze retetben való életre nevelés.

Balikó Zoltán segédlelkészek sorát nevelte az egyházi
szol gálatra. Az akkor még fiatal káplánok ma is szívesen
em lékeznek a mellette végzett szolgálatra.

1990-ben nyugdíjba vonult, de Isten erejével továbbra is
ak tívan szolgált a gyülekezetben.

Féltõ szeretettel kísérte figyelemmel gyülekezete törté -
né  seit, amelynek lelkészei és szolgálattevõi mindig tá -
masz ra leltek nála.

December 15-én, életének 89. évében Urunk magához
hív ta megfáradt szolgáját. Emléke legyen áldott!

Végül hadd idézzem Zoltán bácsit magát, aki 1990. jú -
li us 1-jén, nyugdíjba vonulása kapcsán történõ búcsúz ta -
tá sán a következõket mondta a köszöntésekre válaszul:
„A legnagyobb teológiai felismerés Jézus. A jeruzsálemi
be vonulásához kapcsolódó dicséret, éljenzés nem a sza -
már nak szól, hanem Jézusnak! A gyülekezet elsõsorban
Jé zusnak mondjon dicséretet most is!”

Müller Mónika

IGEHIRDETÉS BALIKÓ ZOLTÁN TEMETÉSÉN

Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém
vagy. (Ézs 43,1)

Isten szava biztat bennünket most, az elválás és a bú csú -
zás fájdalmas és szomorú pillanataiban. Isten elõtt meg -
állva letehetjük mindazt, ami szívünket mázsás te her ként
nyomja. Isten szól most hozzánk, atyai szeretetével át ölel
bennünket, és azt mondja: ne félj. Szól hoz zánk, mert tö -
rõ dik velünk. Mert szeret bennünket. Szól, mert meg vál -
tott bennünket, feláldozta Egyszülöttjét ér tünk, hogy örök
éle tünk legyen.

Az Úr Szentlelke által hozzám is szólt, amikor Zoltán

Krisztusban mindnyájan életre kelnek (1Kor 15,22)

Balikó Zoltán
(1917–2006)



135

bá csit utoljára látogattam meg, és ezt az igét helyezte szí -
vem re. Ez volt az utolsó ige, amelyet Zoltán bácsinak a
ha lá los ágyán el kellett mondanom, mert megbízott vele
az Isten. Hiszem és tudom, hogy ott és akkor Isten szólt
meg fáradt, öreg szolgájához. 

Szólt az Isten, mert szükség volt a szavára. Szükség
volt a bizonyosságra. Szükség volt a megerõsítésre. Szük -
ség volt a halál feletti diadal hitére, az üdvbizonyosságra.
És Isten szólt. Törékeny, alkalmatlan, könnyekkel átitatott
szavainkba, életünkbe alázza magát számtalan alka lom -
mal, és megszólal ott, ahol szükség van a szavára.

Földi vándorlásunk során vannak olyan élethelyzetek,
olyan pillanatok, amikor kétségbeesésünkben úgy érez -
zük, összeszorítanak, agyonnyomnak bennünket ember
lé tünk korlátai. Szembesülnünk kell az élet végességével,
a halál valóságával. És megszólal az Isten: Ne félj, mert
meg váltottalak.

Isten nemcsak szól, a halálos ágy mellett, és itt most ne -
künk, hanem vigasztal is: megváltottalak. Minden emberi
szónál és vigasztalásnál felemelõbb az Úristen szava: nem
kell félned, öreg szolgám, mert az a Jézus Krisztus, akit
egy életen át rendíthetetlen szilárdsággal hirdettél a rád
bí zottaknak, érted is meghalt. 

Akik az Úrban halnak meg, azoknak örök életük van.
Jé zus Krisztus által megváltottak, örök életre elpecsételtek
va gyunk. Hittel kapaszkodhatunk Krisztus Urunk sza -
vába, aki bizonyságot tett a tanítványainak arról, hogy
meg kell halnia. Majd arról beszélt a minden bizonnyal
két ségbeesett és ijedt tanítványoknak, hogy a halálát kö -
ve tõ harmadik napon fel kell támadnia. Azért küldte hoz -
zánk Isten egyszülött Fiát, hogy bizonyosságunk legyen:
aho gyan õ legyõzte a halált, úgy egykoron mi is gyõze del -
mes ked ni fogunk afölött.

Engedjük ezekben a fájdalmas percekben, hogy az
evan gélium világossága beragyogja szívünket. Hiszen az -
zal a hittel és szilárd meggyõzõdéssel vagyunk most itt,
hogy búcsúzásunk nem végleges. Már alig várom, hogy
oda át legyek – mondta Zoltán bácsi. Hiszem, hogy meg ér -
ke zett, hiszem, hogy Krisztus kebelén pihen. 

Krisztus Urunk õérte is meghalt a kereszten, az õ bû -
neit, mulasztásait is elfedezte. És gondja volt arra a jó
Pász tornak, hogy hûséges bojtárja megtanulja az utolsó
lec két is Isten iskolájában. Készen álljon arra, hogy övé le -
gyen a mennyek országának öröksége. 

Amikor pedig készen állt, akkor elindult a nagy útra.
Meg nyugodva, békésen, hitben megpihenve, mindent és

min denkit Isten kegyelmes szeretetére bízva. Hiszen tud ta,
hogy hová megy. Tudta, hogy várja az örök élet és az üd -
vösség, amelyet egész életén át hirdetett a rá bí zot tak nak.

Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém
vagy. Ez adjon erõt és vigasztalást a gyászoló csa lád nak.
Hitben járó, Krisztust hirdetõ, Krisztusban élõ és meg haló
édesapát, nagyapát, dédapát kísérünk most utol só földi
út jára. 

Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém
vagy. Legyen ez a vigasztalása és reménysége a gyü le ke -
ze teknek, közösségeknek, ahol Zoltán bácsi szol gált. Olyan
lelkésztõl, pásztortól búcsúzik most az egyház né pe, aki
meg alkuvás nélkül, rendíthetetlenül vezette Krisz tushoz
hí veit. Szigorral, sok-sok szeretettel, kedves szó val, han -
go san, villámló tekintettel, simogatva, vi gasz tal va. Nehéz
idõk ben, kitaszítva, lenézve, ott és úgy, aho gyan kellett,
aho gyan megbízást kapott a mennyei Atyától.

A Megváltót hirdette, prédikálta szavakkal és tettekkel.
Ha lálos ágyán végrendelkezve ezt mondta: „Maradjatok
min dig Jézus közelében, kedveseim, ott vagytok a világon
a legjobb helyen. Ott semmi baj nem érhet benneteket.”

Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém
vagy. Szól közöttünk Isten igéje, és bátorít minket, élõket.
Elveszi a halál fullánkját, nevünkön szólít bennünket.
Ismer minket, övéi vagyunk. Egyszülöttjét küldte el hoz -
zánk, hogy életünk ne célt tévesztett, félelmektõl és szo -
ron gásoktól átitatott élet legyen. Arra teremtettünk, hogy
tel jes életünk legyen. Hogy életünk végén mi is elmond -
has suk: kitöltöttük a rendelkezésünkre álló idõt. Igen, ki -
töl töttük, megtöltöttük Isten gazdag ajándékaival, kin -
csek kel, amelyeket a rozsda és a moly nem emészt el. Kér -
jük Istent, hogy tudjunk Krisztusban élni, Krisztusban
ma radni, õbenne meggyökerezni. Kérjük, hogy tudjunk
be lõle táplálkozni, õt hirdetni, az õ szeretetét pazarolni.
Tel jék meg életünk minden napja Jézus lényével, élõ igé -
jév el, róla tanúskodó cselekedetekkel. Ezek a tanítvány
fel adatai Isten iskolájában minden idõben. Ha Krisz tu -
sunk van, mindenünk van.

Egy gazdag, igazi tartalommal megtöltött földi életút
vé get ért. A földi élet vége egyben az örök élet kezdete is.
Is ten elõtt elcsöndesedve adjunk most hálát mindazért,
amit Balikó Zoltán által kaptunk. És soha ne feledjük a
leg fontosabbat: maradjunk mindig Krisztus közelében, ott
va gyunk a világon a legjobb helyen. 

Szabó Szilárd
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Édesapám emlékére

Archaikus társadalmakban a hozzátartozók nemcsak el -
szen vedõi voltak a gyásznak, hanem a halállal kapcsolatos
rí tusok aktív szereplõi is: letakarták a tükröt és felkötötték
az elhunyt állát. Ezzel szemben ma általános, hogy aki
gyá szol, a kórház után a temetésig nem tud mást tenni,
csak annyit, hogy megbíz valakit (lelkészt, temetkezési vál -
lal kozót), hogy (helyette?) végezze el azt a szolgálatot,
amely ben õ maga csak szenvedõ és szemlélõdõ lehet.

Talán pont emiatt a feszültség miatt mondta apám jó
pár éve, hogy én, egyetlen lelkésszé lett fia legyek az, aki
el temeti. Kategorikusan nemet mondtam rá, nem gyá va -
ság ból, hanem meggyõzõdésbõl: tudtam, hogy nekem ak -
kor más feladatom lesz, nem szolgálatot végezni. A kopor só
másik oldalán lesz a helyem, nem anyámmal és testvére im -
mel szemben, hanem mellettük állva. Õ megértette, el fo -
gad ta, többé nem hozta szóba.

Így amikor 2005. december 7-én édesapám, Hegedûs La -
jos nyugdíjas lelkész elment, és egy hét múlva elbú csúz -
tunk tõle, nem én hirdettem Isten igéjét, hanem Isó Zoltán,
a veszprémi gyülekezet lelkésze. És jól volt ez így. 

De a feladatot mégsem úsztam meg. Nekem is kellett va -
la mit tennem, „ felkötni az állát”, részt vállalnom a rítus -
ban. Írjak nekrológot? A tényeket, életrajzi adatokat leírni
más is képes. Van, amit nekem és csak nekem kell meg ten -
nem. Így született meg az a „prédikáció”, amely 2005. de -
cem ber 11-én hangzott el gyülekezetemben, Sopronban.

Kedves testvéreim!
Fölvetõdött a kérdés, hogy szabad-e nekem ma prédikál -
nom. A kérdést nekem is alaposan át kellett gondolnom. 

Talán néhányan tudjátok, hogy ezen a héten meghalt
édes apám. Ilyenkor több lehetõsége van egy lelkésznek,
aki nek az a feladata, hogy Isten üzenetét hirdesse. Esetleg
meg kér valakit, hogy vállalja helyette a szolgálatot, mert
az õ agya egészen mással van teli, mint az éppen aktuális
bib liai szakasszal. A másik megoldás, hogy összeszedi
ma gát, fölkészül, mintha mi sem történt volna, esetleg
elõ keres egy régi prédikációt, és elmondja, mintha mi sem
tör tént volna. 

Mind a két jó szándékúnak tûnõ megoldás mögött
ugyan az a feltevés van, nevezetesen hogy a lelkész ne ter -
hel je a gyülekezetet saját lelkének görcseivel, tegye a dol -
gát, s ha nem tudja, akkor inkább ne vállalja a szolgálatot.
Ez a felfogás feltételezi azt, hogy a lelkészi feladat munka,
és a gyülekezet joggal várja el, hogy a lelkész becsülettel
lás sa el feladatát, tartson rendes istentiszteletet. The show
must go on…

Igaz ez akkor, ha az istentiszteletet a lelkész teljesít mé -
nyé nek, egy szép mûsor nak tartjuk. Amennyiben azonban
az istentisztelet mégis több, mint egy vallásos Fábry-show,
amennyiben mégiscsak hisszük, hogy az istentisztelet
alap vetõen Krisztus-keresõ emberek találkozóhelye egy -
más sal és azzal, akit keresnek, akkor ez azt is jelenti, hogy
egyszer a lelkész is lehet más, mint lelkész, meg te he ti,
hogy embertársként áll a gyülekezet elé, nem lel kész ként.
Ha a gyülekezet közösség, akkor ezt meg szabad ten ni, ha
csak istentiszteletet hallgató közönség, akkor nem.

Ha most muszáj lenne mindenáron az elõírt igérõl pré -
di kálnom, akkor nem vállaltam volna a mai szolgálatot.
Nem vagyok összetörve, nem kerülget a sírás – egyelõre –,
de képtelen vagyok és nem is akarok szellemileg szisz te -
ma tikusan másra koncentrálni, mint ami körül örökké
röp ködnek gondolataim. Hadd tegyek hát olyasmit, amit
so ha eddig nem tettem: nem a feladatomat végzem, neve -
ze tesen hogy egy bibliai szakaszról beszéljek, hanem el -
mon dom, mi zsong bennem. Tudom, veszélyes saját lel -
kün ket fölvinni a szószékre, épp ezért nem is mentem föl,
itt ma radtam köztetek. Nem csak egyszemélyes, nyilvános
gyó násról van most szó, legyetek türelemmel, higgyétek
el, a végén ti is kapni fogtok belõle.

Ha gyerekkoromra gondolok, olyan apakép él bennem,
ami lyen a pszi chológia-tankönyvekbõl ismerhetõ: apámat
csodál tam és rettegtem tõle, egy sza vá val sebzett és egy
moso lyá val gyógyított. Csodáltam eszét, és meg vol tam
gyõ  zõd ve arról, hogy én soha nem leszek olyan okos, mint
õ. Sze re ttem hu mo rát, de nagyon fájt, ha ez a humor néha
be  lém is mart. Ka masz  koromban néha reszkettem a düh -
tõl mi atta, és mélységesen szégyell tem, hogy dühös va -
gyok rá. Amióta emlékszem, beteges ember volt, már ifjan
túl két infarktuson, a halál állandó jelenlétében élt õ is, és
ezért mi is, így minden gyermekkori csínytevés egyben er -
köl csi súlyt kapott. Voltak pillanatok, amikor titokban
örül tem an nak, hogy a Tízparancsolat csak a szülõk iránti
tisz  telt re kötelez, de nem a szülõk iránti szeretetre. Mint,
gon do lom, mindenkinek, nekem is volt mit feldolgoznom
fel nõtt ko romra.

Mert aztán csak felnõttem: lett saját hivatásom, egy la -
kás, amelynek aj taját magamra, magunkra csukhattam,
lett társam és lettek gyermekeim; meg tanultam önmagam
len ni. Közben õ is megöregedett, hajdani, temp lomot be -
töl tõ hangereje elveszett, délceg járását a bot, majd a járó -
ke ret váltotta föl. A végén már az sem. 

De az a legfontosabb, hogy közben történt valami: lel -
kem bõl lassan-lassan eltûnt az a rettegve tisztelt apa, akit
cso dáltam, és akire éktelenül dühös tudtam lenni – elin -
dul tam egy másik apa felé, akit emberi gyarlóságában, el -
vé tett szavaival együtt lehetett szeretni, nem úgy, mint aki

Id. Hegedûs Lajos (1941–2005)
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fö löttem, hanem mint aki mellettem állt. Mivel az utolsó
négy évet úgy élte le, hogy a halál kézzelfogható kö zel ség -
be került, volt ideje neki is elbúcsúzni és nekünk is fölké -
szül ni. És bizony megtörtént, hogy – immáron két és fél
éve – leültem mellé, és arról kezdtem vele beszélgetni: nem
biztos, hogy találkozunk még, gondoljuk hát át együtt azt
a két-három kérdést, ami tüskeként bennünk ma radt – ne
azzal menjen el, ha majd el kell mennie. Õ bó lin tott, be -
szél gettünk, és olyasmit is elmesélt önmagáról, amit nem
hi szem, hogy bárki mással is megosztott volna. A rettegve
tisz telt édesapám már a múlt emlékévé válto zott.

Így két hete, amikor egy éjszakát átvirrasztottam mellet -
te a veszp rémi kórházban, a legnagyobb béke, mond hat nám
azt is, derû járt körül bennünket, tudtuk, hogy ezek az
utol só együtt töltött órák, és tudtuk, hogy nincs sem mi
baj: õ oda megy, ahol már nagyon várják, és én úgy él he -
tek tovább, hogy nem hagy maga után bennem sem mi lyen
megoldatlan fájdalmat, szégyenteli dühöt vagy fel dol go -
zat lan érzést. A végére helyreállt a harmónia ben nünk.

Én nem tudom, ez hogyan mûködik, de Isten képes erre:
hogy lassan a dolgok végén rendet tegyen, hogy a ráncok
ki simuljanak, hogy végül harmónia legyen. Olyanok va -
gyunk, mint amikor kavicsokat, éles köveket teszünk egy
edény be, majd rázogatni kezdjük: a kövek karcolják egy -

mást, egymásnak feszülnek, de a végére megpihennek:
mind egyik megtalálja a maga helyét, összesimulnak. Mi is
ráz kódunk, sebeket adunk és kapunk, míg végül meg ta lál -
juk helyünket, és rend lesz körülöttünk és bennünk. 

A keresztény hit sem más, mint az a reménység, hogy
Is ten újjáteremt mindent. Ezért nincs elrontott kapcsolat,
nincs elrontott élet, hanem csak olykor nehéz állomások
egy úton, amely mégis Isten békéje felé vezet. Úgyhogy ti,
fia talok, akik néha tehetetlen dühöt éreztek szüleitekkel
szem ben, most nézzetek rájuk, és higgyétek el, meg tör tén -
het a csoda, egyszer egymásra találhattok. Szülõk, akik
úgy érzitek, kicsúszott kezetekbõl gyermekeitek sorsa,
más irányba mennek, mint ti szeretnétek, ne féljetek, fog -
tok még lélekben találkozni. Házastársak, szerelmesek,
aki ket elválaszt egy rosszkor kimondott szó, egy ügyetlen
moz dulat, és úgy érzitek, gyógyíthatatlan sebeket ejtet te -
tek egymáson, nézzetek egymás szemébe és higgyétek el,
vissza lehet találni egymáshoz. Nem tudom, hogyan, de
mû ködik a dolog. Megtapasztaltam. S hogy ennek mi köze
van adventhez, a Krisztus-váráshoz? Mindenki döntse el
ma gában. Én csak ennyit tudok: nem értem, miért, ho -
gyan csinálja az Isten, de megtörténhet a csoda. Isten ren -
det rak bennünk. 

Hegedûs Attila

meg is vigasztal az õ kegyelmességének
gazdagsága szerint. (JerSir 3,31–32)

Vízkereszt ünnepének fénye után a gyász sötétjének szo -
mo rúsága borult családtagok és egyháztagok közösségére.
Õ megszomorít – mondja Jeremiás, másutt pedig így tol -
má csolja a szív fájdalmát: odavan a mi szívünk öröme, le -
esett fejünkrõl a koszorú…

Szomorúan, lehajtott fejjel gyászol Pusztay László szû -
kebb családja. Az édesanya tíz év elõtti fájdalmas elvesz -
té se után most a család pater familiasa ment el minden
ha  landók útján. „Kingám és Csillám…” – hányszor hal lot -
tam tõle az apai szeretetnek szíve márványtáblájára vésett
sza vait! Ti öten, unokák, véssétek ti is szívetekbe örök em -
lékként azt a féltõ, gondoskodó nagyapát, aki hol büsz kén,
hol féltõ aggódással oly gyakran emlegetett benne te ket.

Mert a család minden tagja a 95 éves nõvértõl kezdve a
võ kön keresztül az öt dédunokáig csak hálával és em be ri -
leg szólva büszkeséggel tekinthet fel az elhunytra. Az elsõ
vi lágháború hõsi halottjának félárva fiacskája elõbb szü -

lõ városában, Tapolcán, majd a Protestáns Országos Ár va -
ház növendékeként a fasori gimnáziumban, végül pedig a
sop roni teológiai fakultáson végezte tanulmányait. Lelki
sze meimmel ott látom õt 11 dunántúli társával együtt a
gyõ ri öregtemplom oltára elõtt, amint Kapi Béla püspök
1938 õszén lelkésszé szenteli.

További tanulmányokban és sokoldalú szolgálatokban
gaz dag életpálya következett ezután. Hallei ösztöndíjas
évek „cum laude” minõsítésû doktorátussal, nevelõ ta nár ság
a soproni líceumi diákotthonban, hadapródiskolai lelkész -
ség, boldog házasságkötés Balikó Ellivel, ke mény front -
szol gálat a Hunyadi páncélgránátos had osz tály nál itt hon
és Ausztriában, majd 1945 tragikus esz ten deje… Az ekkor
csa ládot alapító édes- és nagyapára szo mo rú gyászában is
mél tán te kint fel a veszedelemben meg õrzõ Úr isten irán ti
hálával a család minden tagja.

A szûkebb körû család szomorúságában azonban itt és
most a magyar evangélikusság nagy családja is osztozik.
A lutheri hilaritás és a pannon derû megtestesítõje Isten
aján dékaként példásan ötvözte Wittenberg Lutherének

Dr. Pusztay László búcsúztatása
Nem zár ki örökre az Úr. Sõt, ha megszomorít,
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theo logia crucisát és Halle Franckéjának józan pie tiz mu -
sát. Mennyire fog hiányozni a katonás megjelenésû, mégis
atyai szelídségû õsz patriarcha jelenléte a Luther Szövet -
ség, az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület, a Kül -
missziói Egyesület, a lelkészi munkaközösségek vagy a
nyugdíjasok összejövetelének testvéri közösségében!

Tapolcától és a szeretett Révfülöptõl kezdve mintegy
szét sugarazta lelkészi hivatásának felelõsségteljes sze re -
te tét az ország minden részébe. Elõször a nyugati végek -
hez, Ágfalva sok próbán átesett gyülekezetéhez jutott el. A
né met ajkú lakosok világháborút követõ, gyászos emlékû
ki te lepítése során a hívek ekkor beiktatott lelkipász to ruk -
tól a vigasztalás szavát, az önzetlen segítség számos jelét
és az evangélium sötétben is világító fényét kapták aján -
dé kul. Ágfalva és Brennbergbánya sírva búcsúzó és itthon
ma radt evangélikusai számára hitelesen hirdette a 37.
zsol tár biztatását: Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál
ben ne, majd õ teljesíti! Teológiai felkészültsége révén õ lett
az alsó-soproni egyházmegye lelkészegyesületének és szám -
ve võszékének elnöke is. Szeretett gyászoló ág fal vai ak, ha
hazamenve feltekintetek Pusztay lelkész úr ál tal fes te tett
oltárképetekre és a 2. világháború hõsi halot tai nak em -
léktáblájára, mondjátok Jób szavai val, rá gondolva: Az Úr
adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úrnak neve!

Az örökkévalóságba költözés váratlan híre hamar elju -
tott Pusztay László második, nagyon szeretett gyüle ke ze -
té be, Zala megye déli, vend határvidékére. Surd és Liszó
temp lomainak harangjai szomorúan adták tudtul még Be -
lez na, Õrtilos, Somogybükkösd és Zákány szórványainak
is, hogy nincs már az élõk közt lelkipásztoruk, aki 29 éven
át oly hûségesen gondozta nyájukat. Tanúja voltam mú -
zeu munkban, amikor a messzirõl Pestre jött egykori híve,
lel késze vagy teológusa, olykor pedig hazai kóstolót hozó
gyü lekezeti tagok, csizmás férfiak és fejkendõs asszonyok
csün gõ ragaszkodással szorongatták a kezét, vagy ismét
meghívták egy-egy vendégszolgálatra. Az sem véletlen,
hogy a község egészének bizalmából 20 évvel nyuga lom -
ba vonulása után, 2002-ben Surd díszpolgárrá választotta
meg becsült lelkipásztorát.

Az õ idejében villamosított surdi harangok, a korpuszos
fe szület, a vend bibliafordító reformátor, Kuzmics István
em léktáblája és sok más is a negyed évszázadon át vég -
zett szol gálat maradandó emléke. Surd, Liszó, Nemes pát -
ró hí re sen szép fenyõinek ágai ezen a télen talán nemcsak
a hó sú lyától hajlanak meg, hanem mintha õk is meg si rat -
nák egy kori gazdájukat.

És a harmadik megszomorított gyülekezet: az Evangéli -
kus Országos Múzeum. Itt bizony könnyes lesz a szemem.
Én Pusztay Lászlót még fiatal lelkész koromban, Gyenes -
diá son, a Veszprémi és Somogy-Zalai Egyházmegye 1956
ta vaszán tartott közös konferenciáján ismertem meg. Ami -
kor pedig 1982-ben hírét vettem, hogy Surdról Budapest
kö ze lébe költözött, felkértem, hogy egy újszerû, fõvárosi
„miss ziói szószéken”, az evangélikusság fél évezredes
múl tjáról és az evangélium hazai terjesztésérõl bi zony -

ságot tevõ múzeumunkban vállaljon újabb szolgálatot.
Köl csönös volt az örömünk. Kiváló német nyelvtudása,
teo ló giai, történeti szakismerete és evangéliumi lelkülete
ke rek húsz éven át maradandó kinccsé vált mindannyiunk
szá mára. Pontossága és lelkiismeretessége példamutató,
messzire világító fáklya az utódok számára.

Gyászol a Balaton-felvidék is. Az õsi fészek, Kõvágóõrs
és Révfülöp pannon derûjébe most szomorúság vegyül.
Nem csak mint az özvegy édesanyját, majd a nõvérét gyak -
ran látogató személyiség volt ott közismert és megbecsült,
ha nem mint a szerény jövedelmébõl mindig adakozó lel -
kész is. Szívén viselte a fokozatosan épülõ révfülöpi temp -
lom sorsát, és azt anyagilag is sokszor támogatta. S amit
ke vesen tudnak: õ vetette fel elõször annak gondolatát,
hogy az Evangélikus Oktatási Központ Ordass Lajos püs -
pök nevét vegye fel.

A Jeremiás siralmaiból vett alap igém elsõ szava így
hang zott: megszomorít. Eddig errõl szól tam: megszomo ro -
dott a család, megszomorodott Ág fal va, Surd, a múzeum
és Révfülöp népe. Egy minden lel ki-szellemi, egyházi al ka -
lom ra a távoli Budakalászról hó ban-fagyban is gyalog el -
za rándokló, hitét bátran megvalló 91 éves tudós lel ki pász -
tor ral lett szegényebb a magyar lu the ránia. De a jeremiási
ige így folytatódik: Az Úr meg is vi gasztal kegyelmesség é -
nek gazdagsága szerint! Ezért hát sur sum corda! Emeljük
fel szívünket és tekintetünket arra a Megváltóra, akinek
vi gasztaló kegyelmére ez az egysze rû templomi fakereszt
is emlékeztet. Ne a porrá lett szeret tünk re, hanem õreá, Jé -
zus ra tekintsen a gyászoló család, az õ váltságába vesse
egye düli bizalmát a nyugati és déli vé gek evangéli kus sá -
ga, a balatoni Villa Philip népe, õreá fi gyeljen az, aki be-
vagy kilép a múzeum kapuján, és itt, a hegyen épített vá -
ros templomában: Ave Crux, spes uni ca! Üdvöz légy, ke -
reszt, az egyedüli reménység!

Ebbe a golgotai keresztbe, ennek vigasztalásába tudott
egye dül belekapaszkodni a Pusztay házaspár egyetlen fiú -
gyer mekük, Ákos tragikus szerencsétlenségének hírére,
eb be a keresztbe fogódzott a család a hitves és édesanya
bu da kalászi sírjánál, s ezt a keresztet kell, hogy mindig
ma gasra tartsátok ti, fiatal lelkész unokák is, bárhol szol -
gál játok majd megváltó Uratokat további életetek útján.

Memento mori! Emlékezz a halálra! – hangzik a pálos
rend jelmondata. A zsoltáríró még többet is üzen: Aki meg -
bo csátja minden bûnünket és meggyógyítja minden beteg -
sé günket, az megváltja életünket a koporsótól, és ke gye -
lem mel, irgalmassággal koronáz meg. (Zsolt 103)

Az elmúlt hónapon belül három, egymással szoros lelki
kap csolatban álló idõs lelkész testvért szólított el az Úr is -
ten. Balikó Zoltán és Szekeres Elemér után Pusztay Laci
bá csi is megtért az örök hazába. Irgalmas halált adott ne -
ki szeretett Megváltója. Mi pedig szívünkbe zárjuk em lé -
két, és hisszük, hogy õt Krisztus érdeméért kegyelemmel
és irgalmassággal fogadja be házába a szeretõ mennyei
Atya.

Fabiny Tibor (id.)
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1918–2006

2006. január 12-én vett végsõ búcsút a csurgói evan gé li -
kus gyülekezet szeretett lelkészétõl, Szekeres Elemértõl az
edvei temetõben. 

1918. február 25-én született Edvén, háromgyermekes
családban. Fiatalabb nõvérét hatévesen veszítette el, má -
sik nõvére is elment már. Tanulmányait szülõfalujának
evan  gé li kus elemi iskolájában kezdte, majd 1929-tõl a
Sop roni Evan gélikus Líceum tanulója lett, ahol 1937-ben
érett ségi vizs gát tett. Teológiai tanulmányait a Pécsi Tudo -
mány  egye tem Soproni Evangélikus Hittudományi Karán
vé  gez te el 1937 és 1941 között. Nevezetes, karakteres év -
fo  lyam társait haláláig emlegette: a líceumból dr. Szabó Ist  -
ván professzort, az állatorvos-tudományok kan di dá tusát
és dr. Ódor László neves közgazdászt, a teológiáról Tekus
Ot tó lelkészt és Káldy Zoltán püspököt.

Sopronban szentelték lelkésszé 1940. június 15-én.
Püs pöke 1941 júliusától Gyékényesre helyezte segéd lel -
kész nek. Innen költözött át Csurgóra 1942. március 23-
án, ahol elõször mint segédlelkész, majd mint lelkész szol -
gált egészen 1994. augusztus 31-ig. Innen Celldömölkre
köl tözött, de a teljes nyugdíjba vonulás elõtt még egy évig
he lyettes lelkészként ellátta az ecsenyi evangélikus gyü le -
ke zet gondozását. „Ennek végeztétõl, 1995. július 31-tõl
szá mítom nyugdíjas idõmet” – írta egyik csurgói ba rát -
jának levelében, amelyben õ maga írta le életrajzát a tõle
meg szokott szerénységgel, összesen fél oldalban. Vissza -
köl tözött Celldömölkre, és itt élte csöndes nyugdíjas éveit,
míg a megfáradt szolgát Ura 2006. január 4-én hazahívta. 

Több mint fél évszázados csurgói szolgálatába – össze -
sen 52 évet töltött itt – sok minden belefért. Hihetetlen
munkabírással látott hozzá az 1947-ben önállósult csur -
gói gyülekezet életének megszervezéséhez. A rendszeres
hit tanórákon és ifjúsági órákon kívül a fiatal felnõttekbõl

szín játszókört alakított. Körülvette magát aktív, a gyü le -
ke zetért tenni akaró gyülekezeti tagokkal. Vasárnapi pré -
dikációiban pedig a reménység és a hûség hangja mel lett
a tiszta, csorbítatlan evangélium szólalt meg.

Szerették, de nem csak Csurgón, hiszen hosszú éveken,
év tizedeken keresztül helyettesített a környezõ gyüle ke ze -
tek ben is: Porrogszentkirályon, Porrogon, Porrogszent pá -
lon, Nagyatádon, Somogyszobon.

Szerették és megbecsülték mind a városban, Csurgón,
ahol Pro Urbe kitüntetést kapott, mind a somogy-zalai lel -
készi karban, amelynek gyûléseit még nyugdíjazása után
is sokat látogatta. 

Az emlékezõ istentiszteleten sok jó tulajdonsága közül
ket tõt emeltek ki gyülekezeti tagok és lelkész kollégák
egy aránt. Elõször is hûségét. Hû volt gyülekezeteihez, az
em berekhez, a lutheri tanításhoz, a városhoz, Csurgóhoz,
amely be belenõtt az 52 év alatt. Másodszor pedig remény -
sé gét. Nem engedte, hogy akár õ maga, akár munkatársai
a gondokat látva kétségbe essenek, mindig volt egy-egy
bá torító, jó szava mindenkihez. Hitte, hogy a frissen meg -
ala kult csurgói gyülekezet életképes, meg fog maradni.
Ak kor is tudott reményt önteni gyülekezeti tagokba, kol lé -
gák ba egyaránt, amikor õ maga a saját helyzetét teljesen
re ménytelennek látta.

Családot nem alapított, de ahogy a csurgói gyülekezeti
fel  ügyelõ visszaemlékezett rá, talán azért nem, mert neki
egy nagy családja volt: a gyülekezet, sok-sok gyermekkel,
testvérrel, amelynek õ volt a vezetõje.

Életét és minden tettét áthatotta az ige Pál apostol le ve -
lé bõl: Elég neked az én kegyelmem, mert az én erõm erõt -
len ség által ér célhoz. (2Kor 12,9)

Adja meg Isten, hogy mi, mai utódok, lelkészek és gyü -
le kezeti tagok is megértsük mindezt, hogy elég az õ ke -
gyel me, hogy nem baj, ha kicsinek és erõtlennek érezzük
ma gunkat, mert van, aki erõt és reményt tud adni.

Kendeh-Kirchknopf László

Szekeres Elemér
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NAGYCSÜTÖRTÖK
• 2Móz 12,1–4

Az ünneprõl és annak jelentõségérõl

A korai egyház gyakorlatában nagycsütörtök napja a bû -
nök elengedésének ünnepe volt. Azok az egyháztagok,
aki ket súlyos bûnük miatt eltiltottak a szentség vételétõl,
az egyházi közösségtõl, a megfelelõ bûnbánat után ekkor
ve hettek magukhoz elõször úrvacsorát. Ez egyben azt is
je lentette, hogy új lehetõséget kaptak, hogy Krisztussal
iga zi communióban éljenek. Ahogyan Pál apostol fogal -
maz a második korinthusi levélben: Ha valaki Krisztus -
ban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme, új jött létre.
(2Kor 5,17)

Nagycsütörtök különleges helyet foglal el a nagyheti
ese mények között, mivel különbözõ hangulatú történések
ha tározzák meg. 

Egyrészt magabiztos végrendelkezést tapasztalunk az
úrvacsora rendelésekor, de Jézus kételkedõ, bizonytalan
han gon beszél a Gecsemáné-kertben.

A liturgikus fehér szín arra emlékezteti a gyülekezetet,
hogy élõ, feltámadott Ura van, aki a kenyér és a bor szí né -
ben jelen van, és így új életet, új kezdetet kínál nekünk. 

Az istentiszteleten elhangzó igék közül kiemelkedik a
Já nos evangéliumából származó szakasz, amely Jézus kül -
de tésének és a tanítványokhoz való viszonyának ka rak te -
res leírása. A tanítványokért szolgáló Jézus alakjában Is -
ten szeretete fejezõdik ki az emberek felé.

A páskáról

Az ószövetség kiemelkedõ pontja az Egyiptomból való
sza badulás, az exodus-esemény. 

Izráel fiai kiszabadulnak az elnyomó fáraó kezei közül,
és végre elindulhatnak arra a helyre, amelyet Isten még
Áb ra hámnak ígért. Az ígéret földjére igyekeznek, amely jo -
gos örökségük. 

Ehhez a kivonuláshoz kapcsolódik a páskabárány el fo -
gyasz tása, hogy a vérrel megjelölt házak lakói meg me ne -
kül jenek az elsõszülötteket fenyegetõ csapás elõl. A va cso -
ra elfogyasztása, a rendelkezések betartása tette lehetõvé,
hogy Izráel Mózes vezetésével elhagyja a szolgaság házát,
és oly sok év után megint a saját útját járja. 

A szabadulás óta ezt az ünnepet évrõl évre meg ün nep -
lik, és megemlékeznek Isten szabadító tettérõl olyan mó -
don, hogy a jelenlévõ legkisebb gyermek megkérdezi a
csa ládfõt, miért gyûltek össze. Ennek négyféle formáját ta -
lál juk a mózesi könyvekben, mindegyik más és más ér ze -
lem mel közelít a páskához (2Móz 12,26kk; 2Móz 13,8;
2Móz 13,14kk; 5Móz 6,20kk). Ezek azt mutatják, hogy az
ün neplés nem magától értõdõ. Bár az ünnep elérkezik, és
min den évben kihirdetik az idejét, az egyénnek is fel kell
ké szülnie rá. Másképp nem lesz sajátjává az üzenet, így
nem kaphatja meg az ünnep ajándékát sem.

A perikopa üzenete

Izráel határhelyzethez érkezett. Lehetõséget kaptak arra,
hogy hátrahagyják a múlt terheit, és elinduljanak egy
olyan úton, amelyen ugyan sok megpróbáltatás nehezíti
éle tüket, végül mégis elérik az áhított országot. Isten ígé -
re te a garancia, hogy a szertartás megünneplése nem hiá -
ba való, sõt ez az egyetlen út a szabadulás felé. 

Aki nem veszi komolyan a parancsot, annak egyiptomi
mód jára bûnhõdnie kell. Elveszíti az elsõszülöttjeit, és ön -
magát zárja ki a szabadulás ígéretének birtokosai közül. 

Az a tény, hogy Jézus a páskavacsora keretében adta ta -
nít ványainak az úrvacsorát, egyúttal elválaszthatatlanná
tet te azt a páska fõ üzenetétõl. Az evangéliumok olvasói
szá mára nem volt kérdés, hogy új szabadítás van készü lõ -
ben, amelynek fõszereplõje maga Jézus. Ez volt az a pont,
ami kor világossá vált: Jézus nem egyszerûen Isten kül döt -
te, egy próféta, hanem maga is cselekvõ Úr, aki tud újat
hoz ni, képes megszabadítani a múlt nehézségeibõl. 

A szabadítás nem egyszeri, hanem az ünnep ismétlése
út ján újabb és újabb nemzedékek sajátjává válhat. Erre

AZ IGEHIRDETÕ MÛHELYE



utal 2Móz 12,14, valamint az ünnep epistolája, 1Kor
11,24k. 

Látnunk kell, hogy nagycsütörtökön kezdõdik az új idõ -
szá mítás. Bár a nagyhét virágvasárnappal kezdõdik, még -
is azt kell mondanunk, hogy a jeruzsálemi bevonulás ke -
vés sé hangsúlyos esemény. Nem egyedülálló, hiszen Jé -
zust hároméves tevékenysége alatt sokan felkeresték, és
az sem elképzelhetetlen, hogy hasonló lelkes üdvözlésben
máskor is volt része, amikor valahova megérkezett. 

Nagycsütörtökön viszont megtörténik az, amit a ta nít -
vá nyok sem gondoltak volna. Jézus a szereztetési igékkel
köz vetett módon kifejezi, hogy vállalja az elõtte álló ese -
mé nyeket. Ugyan még semmi sem utal arra, hogy meg kell
hal nia, õ már elõre kijelenti, mi lesz a sorsa. 

Ez a sors jelenti a tanítványoknak a megújulás lehe tõ -
sé gét. Jézus gesztusa hasonlít a perikopánkban lévõ hely -
zet re, ahol Isten nem utólagos ünneplésre szólítja fel a
szol gaságban lévõ Izráelt, hanem elõzetes készülést köve tel. 

Isten olyan ünnepre hív, ahol megváltoznak a körül mé -
nyek. A kérdés minden ember számára csak annyi: bízom-
e az ígéretben, merek-e válaszolni Isten hívó szavára,
hogy megújuljon az életem? 

Az Egyiptomban lévõ nép fizikai szabadságot és az ígé -
ret földjének ígéretét kapta. Jézus pedig ennek a sza bad -
ság nak a kiterjesztésére tesz ígéretet, azaz minden hívõt
érint (például a korinthusi levél olvasóit, minket is). A bá -
rány fel áldozása pedig reményt jelent az üdvösségre tö rek -
võ gyü lekezetnek.

Az igehallgató gyülekezet

Feltételezhetjük, hogy az igehallgatók nagy többsége a
gyü lekezet belsõ körébõl kerül ki, ezért építhetünk bibl ia -
is meretükre. Tehát nem feltétlenül szükséges hosszasan
idõz nünk a kortörténeti adatok felidézésénél, bár kétség -
te len, hogy ezek hiánya is zavaró lehet. Sokkal hang sú -
lyo  sabb nak érzem az új kezdet, a bûnbocsánat és az üd -
vös  ség ajándékának meghirdetését.

Az igehirdetés lehetõsége

Az új kezdet
Sokat elárul egy nép életérõl, hogy milyen naptárrendszert
hasz nálnak, honnan számítják az idõt. A régi egyiptomiak
a fáraók uralkodási évei alapján tájékozódtak. A zsidók a
vi lág teremtésétõl számolnak. Az iszlám országokban a
hidzs ra adja a kiindulási pontot. Ez alapján megtud hat juk,
az adott csoportnak ki a legfontosabb. Mivel vagy ki vel tud -
nak azonosulni, mi van a legnagyobb hatással az életük re. 

Kétségtelen, hogy a szabadulás – annak ellenére, hogy
nem lett az idõszámítás alapja – az egész ószövetségi gon -
dol kodást meghatározza. A teremtõ Istenrõl tett ta nú bi -
zony ság is csak a szabadulásról szóló bizonyság után kö -

vet kezhet. Isten megparancsolja, hogy kezdjenek újat, ez -
zel felhívja a figyelmet arra: most beleszól a történelembe,
és cselekedni kezd.

Errõl az új kezdetrõl tanúskodunk mi, keresztények,
ami kor Krisztus születésében látjuk életünk forduló pont -
ját. Jézus születése a kereszt és az üres sír eseménye után
ki tudta fejezni Isten szeretetét, hiszen az inkarnáció nél -
kül nem lett volna új kezdet. Márpedig ez elkerülhetetlen
volt, hiszen hiába az egyiptomi szabadulás, ha a bál vány -
imá  dás még az ígéret földjén is elfordította Izráelt Istentõl.
Így rendszeres áldozatra volt szükség azért, hogy Istent ki -
en geszteljék. 

Az úrvacsora Jézus áldozatára emlékeztet, ezért új kez -
de tet jelent minden tanítványnak.

A bûnbocsánatból üdvösség
A kivonulással végleg megszûnt minden kötelesség, min -
den elnyomás, minden teher. Az egyiptomi fogság is csak
a nép emlékezetében maradt meg.

Az úrvacsora ünneplésekor ugyanezt élhetjük át. Mind -
az, ami fogva tart, mindaz, ami nyomaszt, mindaz, ami
te herként ránk nehezedik, már nem befolyásol. Jézus ál do -
za ta megszabadít mindezektõl. 

Igaz, nem feltétlenül oldódik meg minden, ahogyan a
pusz tai vándorlás sem volt diadalmenet. A hívõ maga tar -
tá sa abból indul ki, hogy nem kell egyedül küzdenie. Van
ki vel megosztani a terheket, a nehézségeket. Tisztában
van korlátaival. Azzal, hogy a bûn, a szeretetlenség, a kö -
zöny, a hazugság ellen egyedül hiába venné fel a harcot,
vé gül elbukna. 

Éppen a lábmosási jelenetben válik nyilvánvalóvá,
mennyire fontos, hogy elfogadjuk a segítséget attól, aki
fel ajánlja azt. Péter és Jézus párbeszéde arról gyõzi meg az
ol va sót, hogy saját próbálkozásaink inkább eltávolítanak
Is tentõl, ahelyett, hogy közösségünk erõsödne vele. 

Ez olyan erõforrás, amely nemcsak Istenhez visz kö ze -
lebb, hanem általa a többiekkel is erõsebb lehet a kap cso -
la tunk. Jézus a bûnösök között bûnbocsánattal építi a kö -
zös séget: a szentek közösségét, amely nem a jelennek él,
ha nem várja, hogy Isten elvezesse örök országába.

Az üdvösség
Az új kezdethez hozzátartozik a reménység. Ahogyan Iz -
rá el az ígéret földjére igyekezett, úgy az úrvacsorázók kö -
zös ségében is várunk az új szövetség beteljesedésére. Iz rá el
egészen nehéz körülmények között is meg tudta ün ne pel -
ni a páskát, és ezzel hitet tettek Isten szabadítása mel lett.
Meg mutatták, hogy õk feltétlenül bíznak az ígéretek ben.

Izráel évente egyszer ünnepelhette meg a szabadítást.
Ne künk erre jóval több lehetõségünk van. Új liturgikus
köny vünk hetente javasolja az úrvacsora ünneplését. Ta -
lán azért is, mert jó találkozni a bennünket meg aján dé ko -
zó Krisztussal, és emlékezni, hogy örök élet vár ránk az
atyai házban.

Zsugyel Kornél
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Tallózó

„A peszach Izráelben jellegzetes családi ünnep. Figyelemre
méltó, hogy a zsidó vallás elsõ rendelete házi istentisztelet
volt. Egy nemzet akkor erõs valóban, ha ápolja a család
szentségét.” (Hertz Biblia jegyzetei. BibliaTéka CD-ROM.
Ar ca num Digitéka Kft.)

„Az Újszövetség egy-két helyen visszautal a páska ese -
mé nyére és a kovásztalan kenyerek ünnepére.” (Jubileumi
komm entár. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft.)

„A páskabárány az Úr Jézus Krisztus drága elõképe. Õ
Is ten báránya és a mi páskánk (Jn 1,29; 1Kor 5,6–7; 1Pt
1,18–19). (…) A vér kiontása és annak alkalmazása a lé -
nyeg a páskánál. A »pészah« szó azt jelenti, »keresz tül -
men ni«, »elmenni« vagy »elmellõzni«. (…) Nem a népnek
kel lett látni a vért, hanem õ átmenve, látta azt. A hit ab -
ban, amit Jahve mondott és amit tett, békességet adott
min denkinek a maga lakóhelyén. Krisztus vére van itt ál -
dot tan kiábrázolva. (…) »Míg házon kívül az engesztelés
vé re Istenhez beszél, aki számára szánták; belül õ biz to -
sít ja azt, ami nekik szükséges, és képessé teszi õket, hogy
ve le járjanak azon az úton, amelyen hamarosan elindul -
nak. (…) Krisztusnak ez a hittel történõ megragadása azt
ered ményezi, hogy Krisztus valóban táplálékká válik szá -
munkra, és azt, hogy önmagát megvalósítja bennünk. (…)
A halál az élet táplálékává vált, és ez az élet örök élet.«”
(Arno C. Gaebelein: Ószövetségi kommentár. Evan gé liumi
Kiadó)

„Az édesapának – aki ebben az ünneplésben a pap sze -
re pét töltötte be – el kellett magyaráznia az ünnep je len tõ -
sé gét.” (Cornelis van der Waal: Kutassátok az Írásokat!
Irány tû Kiadó)

„Ez felette egyszerû igazságra tanít meg bennünket. Az
em ber élete valóban jelentõség nélküli mindaddig, amíg
meg váltása tudatában és a Bárány drága vérének ereje ál -
tal békességes szívvel nem jár Istennel. (…) Itt áll elõttünk
a népnek a bárány vérén alapuló megszabadítása Istennek
örök elhatározása szerint. Ez az egész történetnek az is -
teni állandóság jellegét kölcsönzi. A megváltás Isten ter vé -
ben az elsõ helyet foglalja el, és Isten azt nem a késõbbi
idõk folyamán határozta el.” (C. H. Mackintosh: Elmél ke -
dé sek Mózes 1–5. könyvérõl. Evangéliumi Kiadó)

Illusztráció

(Textusunkról: meghökkentõ és gyönyörû, ahogyan az örök
rí tus alapítása közben az esetleges részletekrõl rendelke -
zik: ki mennyit tud megenni a bárányból. Ennek tovább -
gon dolása több szinten lehetséges, ám ez meghaladná egy
pré dikáció lehetõségeit. Ráadásul a szószék nem is al kal -
mas hely erre, hiszen magasából nem is tudhatjuk pon to -
san, ki mennyit képes befogadni a bárányból. Négy szem -
köz ti beszélgetésekben azonban eligazító textusunk út mu -
ta tása: „Vegyétek számításba...”

Nagycsütörtökrõl: „a kezdet a legfõbb”, mondja Platón,
és a kezdet mindig belül van. Az Evangélium drámájának
csúcs pontja nagycsütörtök éjszakája: Jézus vergõdése. A
„le gyen”, amely rímel Mária „ fiat”-jára. A többi „már csak”
a dráma lecsengése – majd késõbb újjászületése. K. I.)

GONDOLATOK
„… minden dologban a kezdet a legfõbb...”

(Platón)

„…csak innen el, csak innen el. Örökké innen el, csak így
érkezhetem célomhoz.”

(Franz Kafka: Útrakelés)

(nagycsütörtök éjszakájáról)
„Az idén én Jézus tanácstalanságát, Jézus tétovaságát vá -
lasz tanám, azt az irányvesztett tétovaságot Isten, ember,
kül detés és rémület között, amivel legemberibb, talán leg -
em beribb tulajdonságukat megszentelte. Ezzel a vál la lá sá -
val csupán a kereszt néhány pillanata ér fel. Az a pillanat,
amikor úgy érzi, az Atya elhagyta, s az, amikor szomjas és
vi zet kér.

De ez a pillanatokra tanácstalan Jézus az Olajfák he -
gyén rettegéstõl kiüresedett szembogarában az alvó tanít -
vá nyok látványával, a közöny »békéjének« örök bot rá nyá -
val: – hozzám, ma és most, az a Jézus áll mégis a leg kö -
ze lebb. Igen, õ, a »tanácstalan Jézus« az, akihez ma és
most legkönnyebben tér meg képzeletem, és talál békét és
meg nyugvást emberi és személyes... tanácstalanságom.

Milyen mostoha lehetett a fû, a hely, ahová letérdelt, a
sö tétség, amin át a »többieket« kereste..., amiben a társak,
ba rátai, a »többiek« oly édesdeden aludtak, közel a szögek
és kínzószerszámok közönyéhez!

Hogy mit is érezhetett? Túl a föntieken, nyilván szinte
egyes-egyedül saját tanácstalanságának súlyát. Az aláz at -
nak azt a »mélypontját«, aminek megtapasztalása nélkül
Isten nem emelte volna föl – és elsõsorban õ, aki szeretett
– a kereszt magasába...”

(Pilinszky János)

NAGYPÉNTEK
• Ézs 53,1–13

Exegetálni vagy prédikálni?

Donald Juel amerikai újszövetséges professzor „Messiási
exe gézis – Az Ószövetség krisztológiai értelmezése a korai
ke reszténységben” címû könyvében fontos fejezet szól a
szen vedõ szolgáról. Ebben egy nehezebben érthetõ ószö -
vet ségi szakasznál enyhe éllel ezt írja egy korszakalkotó,
nagy hírû ószövetségesrõl: „Õ ezt nem magyarázza – egy -
szerre prédikálni kezd...” Exegézis vagy prédikáció? 

A szenvedõ szolgáról könyvtárnyi irodalom áll ren del -
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ke zésünkre. Azonban az a tény, hogy ez a szöveg nagy pén -
te ken kerül elénk, megszabja exegetikai vizsgálódásunk
irá nyát és célját. A kérdés pedig nem kerülhetõ ki: vajon
le het-e (és szükséges-e) ehhez a szent szöveghez tár gyi la -
go  san nyúl ni, a boncnok rezzenéstelen kezével, vagy be -
vall  juk mind járt az elején: a megváltás titkának páratlan,
ma  gá val ragadó összefoglalása ez, amely értelmünket és
szí  vün  ket megindítja – ugyanúgy, ahogy az Újszövetség
szer  zõ iét és az elsõ keresztényekét.

Megfontolandó ugyanakkor a figyelmeztetés: ha figyel -
men kívül hagyjuk szövegünk helyét és értelmét a deute -
ro-ézsaiási mûben, és túl hamar eljutunk a prófécia újszö -
vet ségi beteljesedéséig, elvéthetjük mondanivalója igazi
mély ségeit, nevezetesen: a betekintést Isten terveibe és
ter mészetébe, amelyet kinyilatkoztatott a hit ószövetségi
em be rei nek fogságuk idején. 

Hiszen – krisztológiai értelmezésén túl – az Ebed Jahve-
éne kek ígéretei a zsidó közösségek számára is az Isten
sza badításába vetett hit, a bizalom és bátorítás gazdag
for rásainak bizonyultak. 

Isten szolgája – megszégyenítve és
felmagasztalva 

A szakasz igazi kezdete az 52,13-ban isteni bejelentés a
szol ga felemelésérõl, amely éles ellentétben áll megalázott
ál la potával. 

De ki is ez a szolga? Ézsaiás elsõ negyven fejezetének
szó használatától eltérõen (ahol a „szolgálni valakinek” a
függõ viszony kifejezése volt) Deutero-Ézsa iá snál átvitt
ér telmet kap: a szolga Isten új tervének esz kö ze, sza ba dí -
tó tet tének végrehajtója. Jelenti tehát a vá ra ko zást az igaz -
sá gos dávidi király után – Izráel királyainak nyil ván való
bu ká sát látva; a fogságban levõk eszmé lõ dé sét arról, hogy
bün tetésük Izráel egészének gyógyulást, meg tisz tu lást
hoz hat, és a megtisztult Izráel elhivatását a né pek között.

53,1–11: A szolga szenvedésének leírása
2–3. v.: Költõi hasonlatokkal érzékelteti, hogy a szolga
igazi természetét és feladatát milyen mélyen rejti el jelen -
le gi állapota. Semmi jele méltóságának. 

3. v.: A lepra metaforáját használja (az „emberektõl el -
ha gyatott” lehetséges olvasata: visszahúzódni, elrejtõzni);
majd a folytatásban: eltakarta arcát elõlünk, ahogyan azt
a leprások tették (az igealak ezt az értelmezést is lehetõvé
teszi). A leírás Jó bé hoz hasonlít. Bár a lepra itt sem szó
szerint értendõ, még sem képzelhetõ el megfelelõbb mód az
elszigeteltség, kita szí tottság érzékeltetésére. 

4–6. v.: Folytatódik a metaforák sora a fájdalom és be -
teg ség leírására, amely annak kijelentéséhez vezet, hogy a
szol ga mások bûne miatt szenved. Gyógyulásuk ára az õ
szen vedése. 

A „kettõs büntetés” gondolatának felidézése (l. Ézs
40,2: Jeruzsálem... megbûnhõdött bûnéért, hiszen két sze -
re sen sújtotta az Úr keze minden vétkéért) annak tuda to -

su  lását jelzi, hogy a fogság elszenvedése nem csupán Is -
ten büntetése, hanem a gyógyulás eszköze.

A tévelygõ juhok képe átvezet a következõ versekhez.
7–9. v.: A vágóhídra hurcolt bárány jeremiási hasonlata

(11,19) érzékelteti a szolga ártatlanságát, alázatos hall ga -
tá sát elítéltetése, pere során. A nyelvezet a panasz zsol tá -
ro kéval rokonítható. Per, ítélet, halál, temetés képei kö vet -
kez nek gyors egymásutánban, a zsidó költészet szabályai
sze rint, magyarázat nélkül. 

53,10–12: A szolga felmagasztaltatása
A halál és a temetés leírása vezet el a szakasz csúcs pont -
já hoz: a megújuló élethez, amelynek jelei az utódok és a
jó lét. Mindez a szenvedés és a megaláztatás kontextusá -
ban tör ténik. Isten akarata volt, hogy betegség törje össze
azt, aki jóvátételi áldozatot mutatott be másokért (a 10.
vers he lyes olvasata ószövetségi szakemberek szerint). A
fog  ság ban levõk azonosulása a szolgával, szolgálatával
azt a re ményt hordozta számukra, hogy megaláztatásuk
ered  mé nyeképpen a nemzetek Istenhez találnak. 

Ha a szakaszt Deutero-Ézsaiás üzenetének részeként
néz zük, megérezhetjük belõle az ószövetségi ember hité -
nek nagyszerû igazságait, istenképének finomodását, a
meg váltás szükségességének és a szenvedéssel való
össze kapcsolódásának elfogadását, amely átvezet ben -
nünket a Krisztus-eseményhez.

Az Írás önmagát magyarázza

Ézsaiás 53 az Újszövetségben
Hogy a messiás szenvedése mekkora botránykõ volt, azt
hû en érzékelteti az, ahogyan a Targum magyarázza Ézs
53-at. Bár az egész éneket a messiásra alkalmazza, de
min  den lehetõségét kizárja annak, hogy a messiás szen -
ved  jen. A szavak felcserélésével olyan olvasatát adja a
szö  veg nek, amely szerint a szenvedés a messiás vagy Iz -
ráel ellenségeire vonatkozik. 

A Krisztus-esemény szemtanúi, az Újszövetség szerzõi
Jé zus halálának értelmezésekor szükségszerûen beleüt -
köz tek az Ebed Jahve-énekekbe. A passiótörténetben min -
den esetre kevés konkrét idézet, utalás történik Ézs 53-ra.
Ez nem elegendõ ahhoz, hogy rövidlátóan azt gondoljuk,
Jézus halálának krisztológiai értelmezése mintegy „ké szen
volt” az ézsaiási szövegek azonnali adoptá ció já val. Az
Ebed Jahve-énekek igazán fontossá az újszövetségi kor
után váltak (és alig több, mint egy évszázada látjuk õket
egységben a kutatók munkájának gyümölcseként). 

Az Újszövetség szerzõi a következõ értelemben látták
be teljesedni az ézsaiási próféciát: 

a) A nép értetlenségét látva Jézus jeleivel és egész mû -
vé vel kapcsolatban idézi János evangéliuma és Pál a Ró -
mai levélben: Uram, ki hitt a mi beszédünknek...?

b) Máté a megszállottak és tisztátalan lelkek gyógyí -
tásá ban lát ja beteljesülni (nem pedig a helyettes szenve -
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désben): Erõtlenségünket õ vette el, betegségeinket õ hor -
dozta.

c) Péter levelében az ártatlan szenvedés elviselésére buz -
dít Ézs 53,5–9 szinte szó szerinti idézésével (1Pt 23–24).
Pé ter több alkalommal is kiemeli, hogy Jézus szen ve dé se -
kor nem viszonozta a gonoszságot, hanem az ítéletet rá -
bíz ta arra, aki igazságosan ítél.

d) Márk és Lukács a megfeszítés leírásakor tartja szük -
sé gesnek idézni az ószövetségi próféciát: És a bûnösök kö -
zé sorolták.

Pál Jézusnak a bûnt eltörlõ, engesztelõ, helyettes áldo -
za tát az „írások szerint” valónak tartja, de igen figye lem -
re méltó a váltás az Ószövetséghez viszonyítva: Isten bé kél -
tette meg a világot önmagával – nem az ember, hanem
Isten ál do za ta teremtette meg az üdvösséget.

János evangéliumában Isten Báránya hordozza el a vi -
lág bûnét (ezt is erõsen formálhatta az ézsaiási prófécia),
és Jézus kereszten való felemeltetése jelenti az elvetett
szol ga felmagasztaltatását és Jézus isteni megdicsõülését. 

Ugyanakkor a lukácsi mûbõl hiányzik a Jézus ki en gesz -
te lõ halálára történõ utalás (hiszen a hallgatóságban nem
vet he tett visszhangot az Isten szentsége miatti bûneltörlés
el en  ged hetetlen volta), így az etióp kincstárnok meg té ré -
sé rõl szóló történetben Ézs 53-ból a szolga elvettetése és
fel ma gasz taltatása vonatkozik Jézusra. 

Az igehirdetés felé

Számunkra – ha úgy tetszik – történetileg már „készen
adatott” a szenvedõ szolgáról szóló prófécia azonosítása a
kereszttel. És mégis: vajon ennyivel könnyebb nekünk
oda állni a kereszt alá, mint az elsõ szemtanúknak? Úgy
hi szem, semmiképpen sem. Nagypéntek minden alka lom -
mal próbára teszi hitünket, felülvizsgálja teológiánkat és
ta nítványságunkat: vajon tényleg a kereszt alatt élünk?
Ezért nem kezdhetjük és folytathatjuk mással egész böjti
utun kat, mint imádsággal: „Jézus, szenvedésedrõl / Mos -
tan elmélkednem / Erõt, áldást mennyekbõl / Lelked adjon
né kem! / Jelenj meg most szívemnek / Ama nagy kí nod -
ban, / Mellyel voltál lelkemnek / Orvosa holtodban!” (EÉ
204,1)

A nagypénteki igehirdetés különleges kegyelme, ha szí -
ven találja híveinket, és utána jobban szeretik azt az Is -
tent, aki már elõbb ennyire szerette õket. Az úrvacsorában
pe dig az angyalok és teremtmények kórusába bekap cso -
lód va zengik: „Méltó a megöletett Bárány, hogy övé legyen
az erõ és a gazdagság, a tisztesség, a dicsõség és az ál -
dás!” Nem érezhetjük soha máskor közelebb magunkat Is -
ten szívéhez és egymáshoz, mint nagypénteken. 

Hamvas Béla írása az áldozat közösséget teremtõ ere jé -
rõl nagypénteken talál igazán haza: „Az áldozat az em bert
a magasabb világ határán átemeli. (...) Szabaddá te szi az
utat ahhoz a léthez, amely a boldogságot ma gá ban fog lal -
ja. Az áldozat az a tett, amely az emberinél ma ga sabb lét -

tel való közösséget megteremti, és ez a maga sabb létbe va -
ló egyetemes beleolvadás: ez az emberi kö zös ség meg va -
ló su lásának pillanata. (...) Közösség egyes-egye dül csakis
ab ban a létben van, amelyet az ember szá má ra az áldozat
meg nyit: az emberfölöttiben. Minden em ber közös léte
nem az anyagban, a szellemben, a val lás ban, a morálban
van, hanem Istenben. (...) Az ünnep az ál dozat napja, az
em beriség találkozása az isteni létben. (...) Az ünnep min -
den ember közössége abban az isteni lét ben, ahova az em -
ber Énjének feláldozása árán jut el. Ezért az ünnep a kol -
lek tív lét megvalósulása. (...) Az ün nep apokaliptikus ter -
mé szetû: az Utolsó Idõben nyugszik, ami kor az ember le -
hánt ja magáról Énjét, igazi lényében meg nyilatkozik, és a
kö zösségben minden emberrel egye sül.” (Hamvas Béla:
Ün nep és közösség. In: Láthatatlan tör ténet. Akadémiai
Ki adó, Budapest, 1988.) 

Eltakartuk arcunkat elõle
A Passió címû film javát – mivel nem tudtam volna köny -
nyen ki jön ni a moziból – eltakart arccal „néztem”. És még -
is hálás va gyok a filmnek: a naturalisztikus ábrázolás se -
gí tett szem besülni az emberi gonoszság feneketlenségével
és az is te ni szeretet végletes eszköztelenségével, kiszolgál -
ta tott sá gával. 

A mi vétkeink miatt
A bûn fogságáról tudomást nem vevõ, az emberrõl csak jót
fel tételezõ látást a Golgota áldozatának nagysága szem be -
sí ti a bûn súlyával, mélységével. Az áldozat a lélek gyó gyá -
szat ban általában a gyengeség képzetével társul. Valaki
leg feljebb „elszenvedi” az áldozati sorsot. Jézus, az Isten
Bá ránya pedig ez mondja: Senki sem veheti el életemet –
ön ként adom azt oda…

Az õ sebei árán gyógyultunk meg
Mi ez a titokzatos csere, ami nekünk gyógyulást hoz? Min -
den válasz, ami szem elõl téveszti, hogy a „bûn” fo gal ma
az egyházban elsõsorban nem jogi, hanem teológiai ka te -
gó ria, s így Krisztus áldozatát jogi szempontból értel me zi,
a lényeget téveszti el. Nagypéntek áldozata radiká li san új:
nem illeszthetõ bele sem a pogány, sem az ószö vet sé gi ál -
do zati kultusz sémájába. Csak a szóhasználat ha son ló, a
je lentés radikálisan új. A kereszt nem alulról, ha nem fe lül -
rõl adott áldozat. A világ bûne, amelyet ez az ál do zat el fo -
ga dása esetén eltöröl, a lét forrásával szembeni enge det -
len ség gyökere: az istenellenes gyanú és bizalmatlanság –
vagy is a hit ellenpólusa, a teológiai értelemben vett bûn.
Egye dül az Isten Bárányának áldozata képes kigyógyítani
ben nünket állandóan feltámadó pogányságunkból, amely
az istenit mindig a hatalom, a mindenhatóság, a nagyság
irá nyában keresi – azután számon kéri rajta a szenvedést,
nyo morúságot, halált. A Fiú erõtlenségünket és ha lá lun -
kat magára vette, hogy megbékéltessen az Atyával, s cse -
ré be nekünk adja az istengyermekség elvesztett bizalmát,
bé kességét és méltóságát.
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Nagypénteki kérdések
Bár úgy érzem, hogy nagypénteken az isteni történésnek
kell megszólalnia, és nem az emberi válasznak, mégis böj -
ti, nagypéntekhez vezetõ utamon a kérdések nagyon em -
be riek: vajon a kereszt, az áldozat az én utam-e? Olyan
evi dencia-e számomra lélekben a vetõmag példája, ami -
lyen evidencia az a valóságos szántóföldön? Meg tudok-e
hal ni büszkeségnek, rangnak, komfortnak, önféltésnek, és
rá tudom-e bízni életem „sikerét” Jézus Krisztus Istenére?
Egy írónõ sorai kerültek elém: „Áldozat az, amikor valami
olyat teszünk, amire a körülmények nem kényszerítenek
ben nünket. Mikor valami olyat teszünk, ami fizikai ér de -
ke inkkel, kényelemszeretetünkkel, hiúságunkkal vagy
sze mélyes becsvágyainkkal ellentétes, világi megítélés
sze rint értelmetlen, és semmilyen anyagi hasznot nem je -
lent. Amit nem kellemes megtennünk. Talán fájdalmas, fá -
rasztó. Nem hoz sikert. Csak szolgálat, elismerés nélkül.
Ön feláldozás, hála nélkül. (...) Aki belül így szabaddá lett,
ar ról kívül is lehullnak a bilincsek. 

A puszta szavakkal való áldozás azonban nem áldozás.
A közömbös és felelõsségmegváltó jótékonykodás még
nem áldozás. Amit adunk, önmagukból kell adnunk, úgy,
hogy még forró a vágyainktól, kegyeletünktõl, vérünktõl,
ve rejtékünktõl és könnyeinktõl. Ez a felszabadulás egyet -
len valutája. Szolgálni ellenszolgáltatás nélkül. Dolgozni
si ker nélkül a dicsõségért, ami a Messiás dicsõsége – mi -
ben nünk.”

A böjti úton pedig, amely a Golgotára vezet, keresem a
csön det, és kérem a kegyelmet, hogy a keresztfa titka ne -
kem és enyéimnek is tündököljön. 

Kovácsné Tóth Márta

Tallózó

„... a benne foglalt rendkívüli fontosságú teológiai mon da -
ni való miatt az egész ószövetségi kinyilatkoztatás csúcsát
je lenti. (…) A két költõi kérdés arra utal, hogy a Szolga
szen vedése: titok. Azt csak hittel lehet elfogadni.” (A Szent
Ist ván Társulati Biblia jegyzetei. BibliaTéka CD-ROM. Arca -
num Digitéka Kft.)

„A messiási értelmezés régi. Már a Targum is így fo gal -
maz za 52,13-at: Íme az én szolgám, a Messiás! Azonban
a Targum a Messiásnak nem a szenvedésérõl beszél, ha -
nem csak tanítói tevékenységérõl és közbenjáró imád sá gá -
ról (…).” (Jubileumi kommentár. BibliaTéka CD-ROM. Ar ca -
num Digitéka Kft.)

„A »bámulatba ejt« a Septuaginta fordítása. A héberben
a »meghint« szó szerepel, mely a pap által végzett tisz tí -
tás ra utal (…).” (A Biblia ismerete kommentársorozat. Ke -
resz tyén Ismeretterjesztõ Alapítvány)

„Az Újszövetség teljes bizonyságot tesz errõl a lá to más -
ról Krisztus keresztjérõl, az Isten Fia gyõzelmes szen ve dé -
sé rõl és annak áldott eredményeirõl. Annak elvetése, hogy
ez Krisztust és engesztelõ mûvét jelenti, egyenlõ az Új szö -

vet ség kijelentésének, különösen pedig Urunk szemé lyé -
nek elutasításával.” (Arno C. Gaebelein: Ószövetségi kom -
men tár. Evangéliumi Kiadó)

„(…) az áldozati állatok rituális leölése sem szerezte
meg automatikusan a kegyelmet (…). A Szám 5,5–10 vilá -
go san megfogalmazza ennek elõfeltételeit a bûn meg val -
lá sában és az okozott kár meg az érték 20%-ának meg té rí -
té  sé ben (…).” (Jeromos Bibliakommentár. Szent Jeromos
Ka  to likus Bibliatársulat)

„Az ének legelején a Szolga papként jelent meg (52,15),
az ének közepén pedig mint áldozat szerepel (53,10). (…)
A sebeket kapott és az összetörték kifejezések az 5. vers -
ben erõszakos halálra utalnak.” (Barry Webb: Ézsaiás
köny ve. Harmat)

Illusztráció

GONDOLATOK
„Azzal, ami az Olajfák hegyén várja, mindenkinek egyedül
kell megmérkõznie egyszer.”

(Rónay György)

„Nekünk, esendõ embereknek, ha utolsó »keresztünkrõl«
beszélünk, gondolkodunk: épp elegendõ a jobb lator ke -
reszt jét »választanunk«. Hogy mit jelent ez? Elõször is:
hogy szívünket és szemünket a középsõ keresztre füg -
geszt jük, önbizalmunkat bizalomra, igazunkat igazságra,
fél tékenységgel vegyes »szeretetünket« szeretetre, íté le te -
in ket bûnbánatra és beismerésre cseréljük fel. »A többi né -
ma csend« – vallotta Hamlet. És a jobb lator: »A többi ke -
gye lem. A többi tiszta csend...« A többi: a kereszt, minden
el lent mondás fölülmúlása, végleges elnémulása. Végre és
vé gül a béke – mindennel és mindenkivel.

És a bal lator keresztje?
Bízzunk benne, hogy az Atya, mindannyiunk irgalmas

is tene, ezt a végsõ pillanatig fönntartott, kifeszített ellent -
mon dást, békétlenséget és meghasonlást, ezt a fanatikus
meg osztottságot is ellenállhatatlan kegyelmébe fogadta,
min dennel és mindenkivel egyesítette az õ isteni béké jé ben,
és nem engedte át a mindent és mindenkit kirekesztõ sem -
minek. Hinnünk kell, hogy Isten egyenesen elvárja tõ lünk,
hogy egyetlen bal latorról se feledkezzünk el. Erre Jé zus a
példánk. Igaz, barátságába fogadta a jobb latrot, de egyet -
len ítélkezõ szava se volt a bal latorhoz. Kihûlõ és el né mu -
ló ajka egyetlen nagy imádság volt – valamennyi ün kért.”

(Pilinszky János)

VERS
Anna Ahmatova: A megfeszítés (részlet)

Zokogva hullt a porba Magdaléna,
s a tanítvány, legkedvesebb fia...
Amarra nem mert nézni senki: néma,
sötét szoborként ott állt Mária.
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Pilinszky János: Van Gogh imája (részlet)

Csatavesztés a földeken.
Honfoglalás a levegõben.

NAGYSZOMBAT
• Ez 37,1–14

Rendkívül alapos elõkészítõ anyagot olvashatunk errõl az
igeszakaszról Szabó Ferenc tollából Az Ószövetség a szó -
szé ken címû idõszakos folyóirat legutóbbi számában. Ezt
fel használva igyekeztem elõkészítõmben más hang sú -
lyok ra is rámutatni.

Az ünnep jellege

Nagyszombat új korszakot indít el, ez a nap a végsõ idõk
kez dete. Nagypéntek és húsvét vasárnap között kell lennie
egy fajta összekötõ hídnak a földön járó Jézus és a meg di -
csõ ült Krisztus között. Az apostolok hite nagypénteken
össze omlott, csak Máriában és Jánosban maradt meg a
hit, hogy amit az Úr mondott, annak be kell teljesednie. A
kín halált halt Jézus feltámadása emberileg felfoghatatlan
volt. Mária és János hitében az volt a csodálatos, hogy bár
volt benne homály, sok érthetetlen, megmagyarázhatatlan
elem, mindennek ellenére tökéletesen alávetették magu -
kat Isten ígéretének. S bár számukra Jézus halála minden
em beri gyásznál mélyebb fájdalmat okozott, õk mégis ké -
szek voltak arra, hogy befogadják Isten cselekvését. Isten
irán ti megmagyarázhatatlan, természetfölötti bizalom jel -
le mezte õket.

A görögkeleti liturgiában található egy olyan ikon,
amely nagyon hasonlít a karácsonyi ikonhoz, csak mintha
egy kicsit megnõtt volna a betlehemi Gyermek. Ott talál ha tó
a barlangban a halott Krisztus bepólyálva, Mária kar já ban,
s jönnek a kenethozó asszonyok, az apostolok és az an -
gyalok. Nem más ez, mint a Krisztus halála árán meg va ló -
sult új születés szimbóluma. A húsvéti hit másik hor do zó ja
a szeretett tanítvány, akinek nem volt szüksége ar ra, hogy
a Feltámadott megjelenjék neki. ...látta, és hitt – ol vas hat -
juk Jn 20,8-ban. János számára a lepedõk lát vá nya (a ki -
du dorodó szudarion – az a kendõ, amellyel a ha lott Jézus
ál lát felkötötték) alkalmat adott a húsvéti hit meg szü le té -
sé re, s ezáltal csatlakozhatott Mária lel kü le té hez, hogy ve le
együtt a megelõlegezett hit és a ki nem alvó re mény által
elõre igent mondjon mindarra, amit Isten ten ni készül. Já -
nos evangéliumában az utolsó szó Má riá ról az, hogy ma -
gá hoz vette õt a tanítvány (Jn 18,27), és ez azt jelenti,
hogy János gondjaiba vette Máriát, de lelki értelemben
pont fordítva történt: Mária beemelte Jánost az õ hitébe.

Csodálatos képek, õsi ikonok ábrázolják Keleten és Nyu -
gaton egyaránt nagyszombat misztériumát.

Van egy ókeresztény prédikáció, amelynek szerzõje óriá -
si láttató erõvel beszél errõl a mélységes titokról a nagy -
szom bat reggeli zsolozsma egyik olvasmányában:

„Nagy a csend ma a földön: nagy a csend és a magány
mos tantól fogva. Megrendült a föld és megnyugodott, mert
Isten a testben elaludt, és fölébresztette a régtõl al vó kat.
Meghalt az Isten testben, és fölébresztette az al vi lá got…

Mikor aztán õt Ádám, az elsõszülött meglátta, döb ben -
ten verte mellét; mindenkinek odakiáltotta: »Az én Uram
le gyen veletek!«

Krisztus pedig felelvén, mondá Ádámnak:
»És a te lelkeddel!... Most pedig mondom neked, és ha -

ta lommal parancsolom mindazoknak, akik bilincsekben
van nak: Világosodjatok meg! És a szendergõknek: Kel je -
tek föl! Parancsolom neked: Indulj, te alvó, mert nem azért
al kottalak téged, hogy az alvilág legyõzzön és fogva tart -
son. Kelj föl, kezem alkotása! Kelj föl, képmásom, ki ar -
com vonásait viseled! Kelj föl! Menjünk innen… Elkészült
a kerubos trón, vár rád az égi hintó, vár a nászágy, készen
a lakoma, az örök hajlékok és a feldíszített lakások. Meg -
nyíl tak a kincseskamrák, a világ kezdete óta neked ké -
szített mennyország.«”

Gondolatok a textusról

„A próféta látomása a száraz csontokról az egyik leg is -
mer tebb szakasza Ezékiel könyvének. Festmények, dalok,
ver sek tanúskodnak arról, hogy az embereket milyen rég -
óta foglalkoztatja a halál utáni élet gondolata. Ezt szim -
bo lizálja ez a bibliai fejezet is. Ugyanakkor teológiai mon -
da nivalóját tekintve Izrael jövõbeli helyreállítását és egy
új üdvrend kezdetét hirdeti. Teszi ezt azért, mert Jeru zsá -
le met Kr. e. 587-ben elfoglalta II. Nabú-kudurri-ucur, és a
vá rost, valamint a templomot leromboltatta, a lakosságot
pe dig Babilonba deportáltatta. Ez nem csupán politikai,
ha nem vallási következményekkel is járt, hiszen súlyos
val lási válságot okozott, hogy a királyság vége, Jeru zsá -
lem és a templom lerombolása egyúttal annak a JHVH-nak
a vereségét is jelentette, aki korábban Dávid házának tö -
ret len fennmaradást ígérte. Mivel a babiloniakkal szem -
ben JHVH nem volt képes megvédeni sem királyát és or -
szá gát, sem pedig templomát, ezért kérdésessé vált a kor -
tár sak szemében isteni ereje és hatalma. Egyúttal kérdéses
lett az is, hogy vajon meg tudja-e népét szabadítani a fog -
ság ból. Az izraeliták kétségbeesett és reményvesztett lá -
tás módját szemlélteti a következõ bibliai vers: El szá rad -
tak a csontjaink, és elveszett a reménységünk, végünk van
(kivágattunk). (Ez 37,11b)

JHVH azonban nem hagyja elveszni népét, hanem új já -
ala kítja azt. Az Úr ígérete, terve folytatódik és megvalósul,
még akkor is, ha mindez Izrael jelenlegi helyzetében tá vo -
li nak, esetleg reménytelennek tûnik. Ez a fejezet meg mu -
tat ja, hogy a számûzetésben lévõ júdeaiaknak és je ru zsá -
le mieknek szól JHVH szava, akiken keresztül az Úr új
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jövõt, új királyságot és új, örök szövetséget fog kötni” – ol -
vas hatjuk Szabó Ferenc elõkészítõjében.

„A megszáradt csontok életre keltése ebbõl adódóan Iz -
rael helyreállítását szimbolizálja. Ez a látomás meg mu tat -
ja, hogy Izrael egyedüli jövõje csak és kizárólag JHVH ke -
zé ben van, az õ hatalmán múlik, és nem a külsõ körül mé -
nye ken. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor
fel nyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem! A
sí rok (twrbq) képének megjelenése valószínûleg késõbbi
be toldásra utal. Ez a bibliai szakasz összegzi a próféta
kül detését a számûzetésben: õ az, aki hirdeti Isten igéjét,
hogy új életet hozzon a halott Izraelnek. Amikor az Úr
hely reállítja Izrael házát, megújítja õket lelkileg is, tehát
újjá teremti szövetségét önmaga és a nép között. Ennek
jele, hogy az õ életet adó lelkét adja beléjük. Az élet lehe -
le te, mely megérintette ezeket a holttesteket, jelképezte a
Szent lelket, akit az Úr megígért Izrael új szövetségében
(Ez 36,24–28).”

A szakasz szerkezete, amelynek felépítését igehirdetési
váz latunk készítésénél is felhasználhatjuk, szabályos „U”
alak zatot mutat:

a) Ezékiel elvitele az isteni Lélek sugalmazására a szá -
raz csontok völgyébe (1–2)

b) Ezékiel utasítást kap a prófétálásra a csontok között
(3–10)

c) A látomás magyarázata, Izráel házát mutatják az el -
szá radt csontok (11a)

c’) A látomás magyarázata, Izráel jelenlegi állapota
(11b)

b’) A feltámadás csodájának nemzeti jelentése isteni ér -
tel mezéssel (12–13)

a’) Izráel megváltása a Szentlélek által és elvitele õsi
föld jére (14)

Ha a szerkezeti egységnek a 4–10. versig tartó sza ka -
szát to vább vizsgáljuk, a szöveg gyönyörû szerkezeti fel -
épí té sé vel találkozunk a 4–7. és 9–10. versek párhu za má -
ban, ame lyek az igehirdetés belsõ felépítését segíthetik
elõ.

37,4: Akkor ezt mondta nekem: Prófétálj e csontokról!
Mondd nekik: Ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét!

37,5: Így szól az én Uram, az Úr ezekhez a csontokhoz:
Én lelket adok belétek, és életre fogtok kelni.

37,6: Inakat adok rátok, húst rakok rátok, és be bo rí ta -
lak benneteket bõrrel, azután lelket adok belétek, hogy
élet re keljetek. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.

37,7: Én tehát prófétáltam, ahogyan megparancsolta
ne kem. Amint prófétálni kezdtem, hirtelen dörgõ hang tá -
madt, a csontok pedig egymáshoz illeszkedtek.

37,9: Akkor ezt mondta nekem: Prófétálj a léleknek, pró -
fé tálj, emberfia, és mondd a léleknek: Így szól az én Uram,
az Úr: A négy égtáj felõl jöjj elõ, lélek, és lehelj ezekbe a
meg öltekbe, hogy életre keljenek!

37,10: Én tehát prófétáltam, ahogyan megparancsolta
ne kem. Akkor lélek szállt beléjük, életre keltek, és talpra
áll tak: igen-igen nagy sereg volt.

Gondolatok az igehirdetés felé

A fogságban úrrá lett az embereken a keserûség. Ez a
mon dat, mint egy kis ablak, bepillantást enged a fogságba
hur coltak lelkületébe: „Elszáradtak a csontjaink, és el ve -
szett a reménységünk, kivágattunk.”

Ha egy fát kivágnak, abból élõ növény többé már nem
lesz. Vége, befejezõdött, megpecsételõdött a sorsa. 

Ez az életérzés lett úrrá a babiloni fogságba cipelt fog -
lyo kon. Isten azonban annyira szerette az õ népét, hogy
még oda is küldött utánuk prófétát, Ezékielt, és még ott is
öröm hírt hirdettetett az õ népének. Ezt az örömhírt cso -
ma golta be Isten a prófétai látomásba, amelynek a le írá sát
itt olvastuk. 

Ezékiel lelki szemei elõtt egy völgyet lát, amely tele van
szét szórt csontokkal. Mintha egy nagy temetõben járna,
ahol elfelejtették behantolni a holttesteket. Ez a halál bi -
ro dalma. Innen senki nem fog visszatérni. Ez maga az
enyé szet, a múlt, a végleges pusztulás. 

Ekkor Isten különös parancsot ad a prófétának. Pró fé -
tálj e csontokról! Mondd nekik: Ti száraz csontok, halljátok
az Úr igéjét! Így szól az én Uram, az Úr ezekhez a cson tok -
hoz: Én lelket adok belétek, és életre fogtok kelni. Inakat
adok rátok, húst rakok rátok, beborítlak benneteket bõrrel,
az után lelket adok belétek, hogy életre keljetek. Akkor meg -
tud játok, hogy én vagyok az Úr.

Az ember nem hisz a fülének. Mit akar az Úr? Ki érti
ezt? És ki hiszi ezt?

Az engedelmes próféta azonban megszokta, hogy azt te -
szi, amit az Úr mond. Érti, nem érti, hiszi, nem hiszi, az
Úr tudja, mit beszél és mit cselekszik. 

Az történik és pontosan úgy történik, ahogyan az Isten
meg mondta. Ezékiel lelki szemei elõtt ott áll egy hatalmas
se reg, élõ emberekbõl. Nem érti. Isten megmagyarázza: Iz -
rá el népét élve temették el Babilonban, amikor oda fog ság -
ba hurcolták. Elképzelhetetlen mindenki számára, hogy
on nan valaha is hazakerüljenek. Az meg végképp elkép -
zel hetetlen, hogy újjáépítsék az országot, és újra felépítsék
a templomot. 

Az embereknek elképzelhetetlen. Istennek azonban
pon tosan ez a terve, és ezt a lehetetlenséget kell Ezé kiel -
nek hirdetnie a nép között. Azután lesznek, akik hisznek,
lesz nek, akik nem. Isten azonban ettõl függetlenül elké -
szí tette a maga tervét: Emberfia! Ez a sok csont Izráel
egész háza, amely most ezt mondja: Elszáradtak csont ja -
ink, és elveszett a reménységünk, végünk van. Azért pró fé -
tálj, és ezt mondd nekik: Így szól az én Uram, az Úr: Én
fel nyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem, és
be viszlek benneteket Izráel földjére... Lelkemet adom be lé -
tek, életre keltek, és letelepítelek benneteket a saját föl de te -
ken. Akkor megtudjátok, hogy én, az Úr, meg is teszem,
amit megmondtam.

Ez ennek a különös látomásnak a nagy üzenete: vegyék
már végre komolyan, hogy Istennek nincs lehetetlen, hogy
Isten mindenható. Az az Isten, aki az õ szövetséges Uruk,
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min dennek ura. Ura testnek és léleknek, életnek és ha lál -
nak, élõknek és holtaknak. 

Vegyék már végre komolyan: Isten mindenható. Ez a
min denható Isten érthetetlen, kimondhatatlan szeretettel
ve szi körül az õ népét. Akkor is, ha ez a nép megint el -
hagy ta õt, és hûtlenné lett hozzá. Érthetetlen és végtelen
ke gyelemmel vár arra, hogy a nép visszafordítsa a szívét
õhozzá. Sõt, maga Isten fordítja vissza saját magához né -
pé nek a szívét, és biztosítja arról, hogy új kezdetet ké szí -
tett ne ki, jövõt készített az õ népének. Ezért akár a ha lál -
ból is új ra életre tudja kelteni. A megsemmisülés után is
új já tud ja teremteni. Éppen ezért kell, hogy komolyan ve -
gye az õ népe, hogy nincs olyan nyomorúság, amelybõl
Isten ne tud na szabadítást adni, nincs olyan probléma,
amely re ne len ne kész nála a megoldás. 

A próféta elkezd prófétálni, felhangzik az ige, és meg -
moz dulnak a csontok. Azután a négy égtáj felõl fújni kezd
a Lélek szele, és talpra szöknek a halottak. Ezen az ünne -
pen egy szóra kellene figyelni. Arra a szóra, ami ma na -
gyon sokakból hiányzik. Ez a szó: hit. 

Itt azt olvastuk, hogy a fogságba vittek ezt mon do gat -
ták maguknak és Ezékielnek: elszáradtak a csontjaink, el -
ve szett a reménységünk, kivágattunk, végünk van! 

Így gondolkozunk sokszor mi is. Bárhova nyúlunk, az
erõn ket meghaladó ellenerõkkel állunk szemben. Te he tet -
le nek vagyunk. Ez a reménytelenség lesz úrrá sokszor az
em beren. Száraz csontok mindenfelé, mint a völgyben,
amit Ezékiel látott. 

S ez az igeszakasz hitre hív. Reményre egy reménytelen
hely zetben. Mint Máriát és Jánost Jézus halála után.

A bibliai reménység nem egyenlõ a bizonytalan várako -
zással, hogy egyszer valami miatt majd csak jobb lesz a
hely ze tünk, majd csak érkezik segítség. A bibliai re mény -
ség az egészen bizonyos várakozás. Mire vár? Arra, hogy
a min denható Isten idejében és megfelelõ módon cse le ked -
ni fog. Ezékiel, Mária és János hitének ez a tartalma. Nem
az, hogy majd csak lesz valahogy. Talán mégis meg úsz -
szuk. So sem lehet tudni, mi történhet közben. Az a bizo -
nyos ság, hogy Isten az, aki ezt a világot teremtette, kor -
má nyozza, az általa kitûzött célhoz vezeti és a leg meg fe -
le lõbb idõben, a legmegfelelõbb módon cselekedni fog. 

Aki ismeri õt és ezzel az alázattal bízik benne, az meg
fog ja tapasztalni, hogy ez a reménység nem szégyenít
meg. Reménytelen helyzet csak emberileg állhat elõ. Isten -
nek azonban nincs lehetetlen. 

Éppen ezért ez az ige arra bátorít minket, hogy õreá
néz zünk. Ne csak a nehézségekre, bár azokat is ismerni
kell; ne csak az ellenségeinkre, akiktõl rémüldözhetünk;
ne csak önmagunkra, mert akkor vagy kétségbe esünk,
vagy elbizakodottak leszünk; hanem õreá, akié minden
ha talom, és aki az õ hatalmát mindig a javunkra fordítja.

Ennek az igének a legnagyobb ígérete ez: Így szól az Úr,
Lelkemet adom belétek. 

Is ten önmagából ad a benne hívõknek, és ez teszi a hí -
võt képessé arra, hogy rezonáljon Istenre, hogy értse az õ

gon dolatait, hogy akarja az õ akaratát. Ez tanít meg iga -
zán bízni benne, és ez ad erõt hinni.

Ez jelenik meg nagyszombat síri, kozmikus méretû
csend jében, amikor a hívõ ember ott térdel a szent sírnál,
szem lélõdik és hallgat. Mert tudja, hogy Isten ebben is ott
van átölelõ szeretetével.

Szabó Julianna

Felhasznált irodalom
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Tallózó

„A 11–14. vers a látomás magyarázata. Világosan látható,
hogy nem újszövetségi értelemben vett feltámadásról van
szó.” (Jubileumi kommentár. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum
Di gitéka Kft.)

„Amikor az embert, Ádámot megteremtette, úgy tette
élõ lénnyé, hogy »az élet leheletét« lehelte orrába. Nem
egy értelmû, hogy Isten a szélre, a leheletre, az élet alap el -
vé re vagy a Szentlélekre utal-e ezzel a szóval.” (A Biblia is -
me rete kommentársorozat. Keresztyén Ismeretterjesztõ
Ala pítvány)

„Jól hallja Isten, amit népe elkeseredettségében ön ma gá -
ról megállapít. Sõt helybenhagyja a helyzetfelmérést (11).
Mégis, amit õk végnek s néphalálnak látnak; pont nak,
mely után csak a semmi jöhet, azt Isten kezdetté te szi;
kettõsponttá. (…) Micsoda bizarr kép; mintha valaki ma a
néptelen temetõben odaállna a sírok közé, s pré di kál ni
kez dene a holtaknak. Megbízás nélkül õrültség, is te ni föl -
ha talmazás szerint eddig soha nem volt és le nem utá noz -
ha tó, egyszeri tett. Az emberi szó Isten újjáteremtõ igé jévé
vá lik. (…) Az ember temet. A népek egymás sírját ás sák.
Az Úr pedig sírokat nyit, kihozza onnan csüggedt né pét.”
(Szabó Andor: Lábam elõtt mécses a Te igéd. Kál vin Kiadó)

„Ezékiel látomása igen szép tanítás arra vonatkozólag,
hogy az újjászületést, megújulást az igében és próféciában
kell keresni.” (Cornelis van der Waal: Kutassátok az
Írásokat! Iránytû Kiadó)

„Ezékiel nem merte azt mondani, hogy nem, mert hívõ
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em ber sohasem lehet pesszimista, de azt sem merte mon -
da ni, hogy igen, mert a hívõ ember sohasem lehet köny -
nyel mû optimista, hanem az egyetlen lehetõ választ adta:
Uram Isten, Te tudod! (…) Azon a halálon, amiben mi is
va gyunk, nem segít az, ha fölbuzdulunk, ha szer vez ke -
dünk, ha ügyeskedünk, ha okoskodunk, ha sok pénzt köl -
tünk rá: csak egy segít: a Szent Lélek! (…) hogy lesz-e itt
a mi számunkra is, annak feltétele van! (…) Isten az õ Igé -
jé ben közli velünk Szent Lelkét, mi pedig az imádságban
fog juk föl Isten Lelkét! (…) Ahol Isten Igéjére figyelve
imád koznak, ott lehet várni a Szent Lelket! Oda viszont
nem jön, ahol nem is kérik.” (Joó Sándor: Mindenkor örül -
je tek. Ajtony Artúr)

Illusztráció

GONDOLATOK
(Elszáradtak a csontjaink, és elveszett a reménységünk,
végünk van...)

„Szóltam lelkemnek: csöndben légy és várakozz
reménytelen,

Mert a remény rosszat remélne…”
(Thomas Stearns Eliot)

(Én lelket adok belétek, és életre fogtok kelni...)
„Uram, Istenem, egyetlen reményem!
Hallgass meg engem, nehogy megfáradva ne akarjalak ke -

resni téged;
add, hogy mindig égõ nyugtalansággal keressem arcodat! 
Te adj erõt keresésedhez,
aki megadtad, hogy megtaláljalak téged,
és reményt adtál, hogy egyre jobban megtaláljalak. 
Elõtted van erõm és erõtlenségem:
õrizd meg erõm és gyógyítsd meg gyengeségemet! 
Elõtted tudásom és tudatlanságom:
ahol ajtót nyitottál, engedj belépnem;
ahol bezártad az ajtót, nyisd meg zörgetésemre!”

(Szent Ágoston: A Szentháromságról, XV.)

(nagyszombati sötétben)
„Most tehát te, Uram és Istenem, tanítsd meg szívemet, hol
és hogyan keressen téged, hol és hogyan találjon meg té ged.”

(Szent Anzelm: Proslogion I.)

„Minél sötétebb az éj, annál fényesebbek a csillagok.”
(közmondás)

TÖRTÉNET
(Életre kelnek-e még ezek a csontok?)

– Atyám, egy kérdéssel jötten Önhöz.
– Térdeljen le!
– Félreértett, atyám, én kérdezni akarok, nem vagyok

hívõ.
– Térdeljen le, és hinni fog.

VERS
Jiři Wolker: A keresztre feszített szív

A keresztre feszített szív
tegnapelõtt meghalt.
Levették hát és földbe tették
Sok-sok könnyel meghintették,
s a szív ma reggelre 
kicsírázott.

Piros virág 
jár az égen, s közöttünk itt lent,
dicsérve Istent
kaszárnyákban, bordélyházban
külvárosban, füstös gyárban,
s szól mindenkihez:

Én vagyok a szeretet és virágzom
piros nyitott seb a virágom,
hogy minden kétkedõ,
kit a vas élet marka szorít,
belém márthassa ujjait.

(Zádor András fordítása)

HÚSVÉT ÜNNEPE
• Mk 16,1–8

Magyarázatos görög szószedet meditációs
elemekkel

1. v.: A sabbát elmúlásával teljesen értelmes, átgondolt,
cél tudatos tevékenységbe fognak az asszonyok. A gyász –
ért hetõen – szívükben van, de még messze van lelküktõl a
pá ni félelem. Még gyászoló, de józan lélekkel illatszereket
(ajrwvmata – a[rwma, -ato": balzsamozó szernek is mondja
az egyik szótár) vásárolnak. Teszik ezt azzal a céltudatos,
ér telmes szándékkal, hogy  i{na ejlqouÖsai ajleivywsin aujtovn.
A nyelvtani szerkezet hangsúlyozza a céltudatosságot. Be -
vá sárolnak egy nagyon határozott céllal: megkenni a meg -
kín zott holttestet. Ez a tudatállapotuk. Eleget tenni a
gyász  követelményeinek, méghozzá minél hamarabb. Ön -
ma gá ban nincsen benne semmi rendkívüli, legfeljebb lel -
kük fájdalma az. A fájdalmuk ellenére teljesen normális
ér telemmel gondolkodnak. 

2. v.: kai; livan prwi?: és nagyon korán (sietõs) reggel,
ajnateivlanto" touÖ hJlivou, napfelkeltekor kezdõdik a törté -
ne tük. A szöveg érzékelteti, hogy a nap elsõ sugarainak
meg jelenése pillanatában már mennek is eleget tenni kö -
te lességüknek. Nagyon sietõs, sürgõs a feladat. 

3. v.: kai; e[legon pro;" eJautav": útközben teljesen ter mé -
sze tesen beszélgetnek, és hangosan dilemmáznak, de a di -
lem mázásban is benne van az örök emberi feszültség: ki
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oldja meg a halál kérdését? Tiv" ajpokulivsei hJmiÖn – ajpo -
kulivw: ki gördíti el nekünk(!) az akadályt? Ki gördíti el elõ -
lünk a halál akadályát? Ki oldja meg ezt a kõkemény kér -
dést? Ezzel a súlyos kérdéssel csak mennek tovább, hogy
eljussanak a sírig. Mennek, és beszélgetve töp ren ge nek.
Emberi öröm: van min töprengenünk úton a te me tõ be, és
onnan – egyelõre még – haza. S lesz majd, hogy nem me -
gyünk haza. 

4. v.: Odaérve a sírhoz, valami különöset látnak meg, és
az evangéliumi szöveg a látással összefüggésben több
fon tos szót is felsorakoztat: ajnablevyasai – ajnablevpw: fel -
te kint, felnéz, sõt ránéz valakire. Az igének van egy olyan
je lentése is, hogy látóvá lesz, és ezután rögtön következik
a látás másik szava, a qewrouÖsin – qewrevw: látni, szem lél -
ni. Vagyis a látás, meglátás, felismerés szavak hang sú -
lyoz zák egy hatalmas történet kezdetét. A felemelt tekintet
meg látja a legnagyobb akadály elhárítását is. A to váb biak -
ban az asszonyok a mennyei megoldás miatt döbbennek
meg. A mi életünkben is megtörténhet a látás eseménye
(meg látás, belátás, felismerés). Mert így megyünk mi is
éle tünk útján: olykor töprengünk a halál témáján, s így el -
ju tunk a sírig, szeretteink sírjáig, majd a saját sírunkig, és
íme, ott a megoldás! (Némán és fájdalommal állt valaki
egy sírnál: csak a veszteségét látta, majd lassan bon ta koz -
ni kezdett szemei elõtt egy különös látvány, a temetõ be -
já rata fölött egyre jobban látni kezdte a feliratot: Feltá ma -
dunk! Majd látni kezdte a kõkeresztet és rajta a testet,
min den megelevenedett elõtte, és világossá vált valami a
szá mára szavak nélkül. Átsuhant a szívén, hogy esetleg
eksz tázisban van, de lelke nyugalmat élt át, meg vi gasz ta -
ló dott. Ettõl kezdve látott és hitt!)

5. v.: Bementek a sírba, és ei\don (oJravw): megjelent, lát -
szó dott, vagyis látták a fehér ruhás mennyei követet, az
if jút, a holttest riasztó valóságával szemben. A tör té net -
ben nagyon nagy szerepe van a nézésnek, látásnak, meg -
lá tásnak, megjelenésnek. Márk evangélista – bizonyára a
tra díció nyomán – immáron szûkszavú elbeszélésében a
lá tás szavának három változatát is alkalmazza (hogy mi
is meglátásra, belátásra jussunk). S mert a megoldás nem
em bertõl van, nem ember gondolta ki, ezért az asszonyok
nagy lelki meg rázkódtatást élnek át (ejxeqambhvqhsan – ejk -
qambevomai: megdöbbenni, megrémülni). 

6–7. v.: A vén kaszás (a halál) ifjú ellenpólusa (a sír bolt -
ban nem a holttest, hanem egy ifjú van) pontos tanítást ad
az asszonyoknak: 1. mh; ejkqambeiÖsqe: ne legyetek meg ré -
mül ve, semmi pánik, 2. mert akit kerestek (a megfe szí -
tett), hjgevrqh (ejgeivrw, passzív aorisztosz), feltámasztatott,
fel ébresztetett! Tehát nem itt van! A passzívum mögött pe -
dig az Atya van. 3. Feladatuk is van az asszonyoknak:
uJpavgete ei[pate – menjetek elmondani! S a célszemé lye -
ket is megnevezi az ifjú küldött (angyal): a tanít vá nyok -
nak és Péternek. Menjenek Galileába, és majd meglátják
(is mét: oJravw), hogy minden úgy van, ahogy Jézus meg -
mond ta (nem véletlen baleset, nem lebukott partizánvezér,
ha nem a megváltás mennyei terve teljesült be). 

8. v.: e[kstasi", -ew": döbbenet, álmélkodás. S az asszo -
nyok rémülten elfutottak – trovmo" kai; e[kstasi": resz ke -
tés, remegés és eksztázis, döbbenet, álmélkodás, mintegy
kü lönleges lelki állapot lett úrrá rajtuk. A lelkiállapot le -
írá sára, a félelem mint lelki tartalom kifejezésére még egy
szó elõkerül: ejfobouÖnto – fobevomai: megijed (fóbia), és az
asszonyok meg sem mernek szólalni! Senkinek sem szól -
nak egy szót sem. Ám a feltámadás evangéliuma még is
elterjed, mert ha az emberek hallgatnak is, kövek gördül -
nek el az útból, s szólalnak meg. Az asszonyok – félelem -
bõl fakadó – hallgatása demonstrálja, hogy e történet mö -
gött a mennyei Atya van. Isten ügyérõl van szó, és ha az
öss zes asszony hallgatott is, a feltámadás evangéliuma el -
ter jedt. Még ha emberi lélekkel, értelemmel képtelenség is
fel fogni – mindezek mögött az élõ Isten van. A hallgatás
csend je nem tudja megakadályozni a feltámadás evan gé -
liu mának elterjedését. Mert így akarta Isten! S Márk en ge -
del mesen világossá teszi számunkra: a feltámadás evan -
gé liumát senki sem akadályozhatja meg, sem hall ga tá sá -
val, sem más eszközzel. Hatni és sugározni fog, amíg az
Úr vissza nem jön.

Az asszonyok eleget tesznek a kor (korszerû) elvárásá -
nak: kimennek a sírhoz, viszik a drága illatszereket. Mo -
dern korunk hasonló eleme: járkálunk a temetõbe, visz -
szük a méregdrága virágokat, és építjük a még drágább
sír emlékeket. 

Az asszonyok dilemmája a temetõbe vezetõ úton: a kõ,
az az a halál kõkemény valósága. S minden kor, minden
gon dolkodó ember dilemmája: a halál! Ki oldja meg a ha -
lál kõkemény valóságát? 

Jézus sírjához mentek, és találkoztak a drámai megol -
dás sal. A látás, meglátás három görög szava is jelzi, hogy
mennyivel többrõl van itt szó, mint pusztán felszínes ese -
mény halmazról. Az evangélista – vagy a mögötte levõ tra -
díció – három görög szóval érzékelteti: meg kellene nyíl nia
a szemünknek! Látnunk kellene, fel kellene ismernünk,
hogy nem ennyi a lét: megyünk, és sírba veszünk.

Mi is kapunk jelet, csak látnunk kell – és az a kegyelem,
hogy megnyílik a szem. Látni, szemlélni, meglátni, felis -
mer ni – mindazt, amire az ige tanít. Például hogy minden
em beri hitetlenség, vakság, félelem, rémület, kétségbeesés
el lenére is csodálatos valóság a feltámadásról szóló evan -
gé lium! Itt csak az asszonyok rémületérõl, reszketésérõl,
re megésérõl van szó, mert a férfiak gyávaságukban ki sem
mer tek menni a sírhoz. Az asszonyok legalább korhoz kö -
tött kötelességüknek eleget akartak tenni, a férfiak csak
az életüket féltették. 

Márk üzenete: a feltámadás evangéliumát semmi sem
akadályozhatja meg. 

Igehirdetés: az élõ hit bizonyságtétele

Ez a mi lehetõségünk. Egyetlen lehetõségünk a halál ki ke -
rül hetetlen valóságával szemben. Mi a fontos?
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Az, hogy Jézus jön, és kiemel bennünket lebénult élet -
hely zetünkbõl. Az a fontos, amit Jézus mondott az örök
élet rõl és a megváltásról. S az, hogy gyászunkban re mény -
ség ébredhet, csak a Lélek ajándékozzon meg látással.  

Mi a fontos valóban?
Az a reménység, hogy túl a halálon is megõriz ben nün -

ket Isten Szentlelke. 
S az a nagyon fontos, hogy értsük, mit tudnak kortár sa-

ink a halálról és arról, ami a halál után következik, s hogy
ennél végtelenül több (térben Isten országa, idõben az örök-
ké valóság) az, amit a feltámadott Krisztustól kapunk. Rossz
élményekkel, tapasztalatokkal rendelkezünk, ame lyek a ha -
lálról alkotott elképzeléseinket befolyásolják, de en nek gyá -
szos komorságát a feltámadás ünnepe hivatott osz latni.

Az a fontos, hogy küzdelmeink, félelmeink, szoron gá sa -
ink közepette legyen evangéliumi kilátásunk a golgotai
ke reszten át a feltámadás ragyogó valóságára. 

Márk evangéliuma szûkszavú. A feltámadásról leírt be -
szá moló is az, de annál mélyebb lelki és szellemi érte lem -
ben. Isten Lelke segítsen meg mindenkit, hogy a fel tá ma -
dás csodáját felszínes szavak helyett láttatni segítsen a
temp lompadban ülõknek. Ehhez kérjük a Lélek áldását és
ki ára dását mindenkire. 

Ribár János

Tallózó

„Arra irányítja figyelmüket; hogy a sír üres: ez Izráel ál ta -
lá nos felfogása szerint a feltámadás kétségtelen bizo nyí té -
ka.” (Jubileumi kommentár. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum
Digitéka Kft.)

„A feltámadás bizonyossága az angyal Istentõl szár -
mazó üzenetén nyugszik, amely az embereket akkor és
most hitre szólította fel. Az üres sír történelmi ténye erõ sí -
ti meg ezt a felhívást. (…) Több magyarázó úgy véli, hogy
Márk ennél a pontnál befejezte evangéliumát. A hirtelen
be fejezés összhangban van Márk stílusával (…).” (A Biblia
ismerete kommentársorozat. Keresztyén Ismeretterjesztõ
Ala pítvány)

„Meghökkentõ, hogy Márk szerint az asszonyok sen ki -
nek semmit nem mondtak el a megtapasztaltakból. Mind -
az által emberileg sokkal érthetõbb, mintha azonnal be -
széltek volna róla. (…) Mindezekben kimondatik, hogy új
kor kezdõdött el, amikor is a szó tanúságtétele a hiteles
köz lés Istentõl, s nem a látásé (Jn 20,29), mert a hit hal -
lás ból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által (Róm
10,17).” (Szabó Andor: Lábam elõtt mécses a Te igéd. Kál -
vin Kiadó)

„Ma sincs senki, aki a maga erejébõl, különleges emberi
ké pessége, bölcsessége vagy éppen a lelki dolgok iránti fo -
gé konysága révén jutott el a hitre, hogy Jézus él. (…) Jézus
fel tá madásának a hite nem az üres sír negatívumából, ha -
nem a Feltámadottal való találkozás pozitívumából szüle -
tett. Márknál a Feltámadott egyáltalán nem jelenik meg, csak

a híradás hangzik róla. (…) Jézus halála tehát nem ne ga -
tí vum, amit feltámadásának pozitívuma meg ha la dot tá tett.
Ellenkezõleg: a feltámasztással maga Isten nyilvá ní totta ki,
hogy a kereszt az õ mûve, üdvözítõ akaratának be tel je se -
dé se volt. (…) A húsvéti hit alapja tehát nem ma ga az üres
sír, hanem Isten hatalma és bizonyságtétele, amely ma gá -
val az élõ, feltámadott Jézussal szembesíti az em bert.”
(Dó ka Zoltán: Márk evangéliuma. Ordass Lajos Ba ráti Kör)

„A húsvéti kérügma elsõbbsége azt jelzi, hogy nem az
üres sír lobbantotta lángra a húsvéti hitet, hanem for dít -
va: az üres sírbolt következménye a húsvéti hitnek, amely
a Feltámadott megjelenésén alapul.” (Joachim Gnilka:
Márk. Agapé)

Illusztráció

GONDOLATOK
„…az emberek
Túl sok valóságot nem bírnak el.”

(Thomas Stearns Eliot)

„Az üdvtörténet eseményei mindig meghökkentõk. Nem
azért, mert egy embertõl elidegenedett nagyúr tolakszik
ben nük elénk, éppen ellenkezõleg: mert belõlük – kön tör -
fa lazás, elkendõzés nélkül – az ember élete, sorsa és ren -
del tetése derül ki.”

(Vasadi Péter: Az ember reménye)

„…az égre írj, ha minden összetört!”
(Radnóti Miklós: Negyedik ecloga)

„Ez az az »ajtó«, mely a világból kivezet. Minden más an -
nak a csalásnak a körébe tartozik, amellyel az élet a saját
kor látain átámítja magát...”

(Romano Guardini: Az Úr)

„A húsvét napfényében a föld titkai más megvilágításba
kerülnek.”

(Friedrich von Bodelschwingh)

VERS
Szent Ambrus: Himnusz kakasszóra (részlet)

Kakas szaván remény fakad,
s a szenvedõnek enyhület.
Elrejti tõrét a lator,
S az elbukott nyer új hitet.

(Sík Sándor fordítása)

Vladimir Holan: Feltámadás

Hogy evilági életünk után 
majd kürtök és trombiták
iszonyú harsogása ébreszt?
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Uram, bocsáss meg, én azzal vigasztalom magam,
hogy ha feltámadunk majd, mi, halandók,
csak egy kakas kukorékol fel halottainkból.

Még fekszünk egy pillanatig,
aztán elõször 
a mama kel fel. Hallani
a motozást, ahogy tüzet rak,
odateszi a vizet melegedni,
s az almáriumból elõveszi a kávédarálót,

újra otthon leszünk.
(Székely Magda fordítása)

HÚSVÉT MÁSODIK NAPJA
• Lk 24,13–35

A húsvéti hit születése

A nagyünnepek elsõ napjának homiletikuma az ünnep
ese ményének meghirdetése. Húsvét vasárnapján – ahol van
hajnali istentisztelet, ott hajnalban is – zeng, hang zik, hir -
dettetik az örömhír: a nagypénteken meghalt Jézus, aki ben
oly sokan reménykedtek, hogy õ fogja megváltani Iz ráelt
(l. textusunk 21. verse), akinek gyõzelmét és ural mát vár ták,
de akinek halála folytán minden reménység szer tefoszlott,
s csak a szomorúság, a gyász és egy csõdbe ju tott ügy ku dar -
cot vallott képviselõi maradtak – ez a Jé zus feltámadt, új ra
él, legyõzte a halált, és általa gyõ ze del mes kedett az élet,
megváltatott a világ. A feltámadás által pe dig nagypéntek
„csúfos kudarca” sem kudarc többé: gyõ zelem a bûn felett,
Isten emberekért vállalt áldozata e vi lág üdvösségéért.

S bár 2000 év óta hangzik húsvét ünnepének evan gé -
liu ma, mégis vannak, akiknek élete úgy zajlik, mintha
hús vét meg sem történt volna. A mai világ sok-sok em be -
re, de a két emmausi tanítvány is közéjük tartozik. Veö -
reös Imre írja: „A két emmausi tanítvány húsvét dél után -
ján még húsvét elõtt él. Hiába vannak naptárilag túl a
hús véti eseményen, s hiába vannak helyileg és idõileg kö -
zel Jézus feltámadásához, számukra nem történt meg.
Hús vét elõtt vannak.” (Lelkipásztor, 1967. 90. o.)

Ahhoz, hogy húsvét örömhíre megérkezzen szívükbe, a
hús véti hit megszületésére van szükségük. A nagyün ne pek
má sodik napjának homiletikuma az ünnep ese mé nyé re vá -
laszoló hitrõl beszél, erre a hitre szólít és akar elve zetni.

Textusunk által tehát az ige hall gató gyülekezet tagjai
szem- és fültanúi lesznek annak, hogyan születik a hús -
vé ti hit, és az ige alapján meghallgathatják, ho gyan le het -
nek õk maguk húsvéti hitû emberek.

Textusunkhoz a Lelkipásztor korábbi évfolyamaiban jó
né hány elõkészítõt találhatunk, közülük most csak né há -
nyat emelek ki: 1951. 103. o.; 1967. 90. o.; 1983. 176. o.

Amikor tehát ez a két tanítvány igénkben elindul Em -
ma us felé, jelképesen a hit útján indulnak el. (Mintha ezt
a jelképet akarná hangsúlyozni az a tény, hogy a kutatók
még manapság sem tudják pontosan meghatározni és
azo nosítani az Emmaus nevû falucskát.) Kezdetben még
min den kilátástalan. Összedõlt az életük, nincsenek re mé -
nye ik, nem látnak jövõt maguk elõtt, a feltámadást hir de -
tõ asszonyok szava homályos, érthetetlen számukra, nem
tud nak vele mit kezdeni. De ebben a helyzetben, ebben az
ál lapotban még sincsenek egyedül. Még ha õk észre sem
ve szik, szemük nem alkalmas a látásra, hitük pedig még
nincs, Jézus akkor is mellettük ballag. Amikor a hitnek
még a csírája sem fogant meg az emberben, Jézus Krisztus
már mellette áll, vele van, kegyelmével átöleli, gondviselõ
szeretetével kíséri. Ez a megelõzõ kegyelem állapota. Az Úr
Jézus ezzel a kegyelemmel ajándékoz meg minden em bert.

A húsvéti hit megszületésének éppen ez a kiindu ló pont -
ja, hogy Krisztus lehajol az emberhez – már akkor, amikor
az még a hitetlenség, a bûn állapotában van (Róm 5,8) –,
és elárasztja kegyelmével. E nélkül a kegyelem nélkül,
pusz tán önmagunk erejébõl csak a reménytelenség, a fé le -
lem, a halál és az elmúlás maradna.

Jézus tehát csatlakozik a két tanítványhoz, megszólítja
õket, és igét hirdet nekik. Jézus igehirdetése rámutat arra,
hogy a teljes kétségbeesésbe, kilátástalanságba a tévhitek
ve zetnek. Hiszen azok mindig megcsalnak. Megcsalta a két
emmausi tanítványt az uralkodó Messiásról vallott hi tük,
megcsal ma is minden embert a pénzbe, a hatalomba, az élet
élvezetébe és a sok-sok más hamis bálványba ve tett hit. 

De Jézus igehirdetése rámutat arra is, hogy a tévhit for -
rá sa maga a Biblia is lehet. Igénk szituációjából tekintve a
Szent írásra, a két emmausi tanítvány tévhite az Ószö vet -
ség bõl származott. Nem mindegy tehát, hogy hogyan és
mi módon forgatjuk, ismerjük a Bibliát.

Jézus igehirdetése rámutat arra, hogy mi, pontosabban
ki a Szentírás középpontja. Jézustól tudjuk tehát, igénk ta -
nú sága szerint, hogy a Szentírás középpontja maga Jézus
Krisz tus, hogy az Ószövetség önmagában való értelme zé -
se még tévhitbe vezethet, mert azt is Krisztussal a közép -
pont ban (krisztocentrikusan) kell értenünk, magyaráz nunk
és hirdetnünk. S azonnal eloszlik a tévhit, és Krisz tus ige -
hir detése, valamint a krisztocentrikus igehirdetés „he víti”
a szívet (így mondja a két tanítvány), azaz éb reszt geti az
igaz hitet, munkálja a húsvéti hit megszüle té sét.

A húsvéti hit megszületésében nélkülözhetetlen tehát
az igehirdetés, mégpedig Krisztussal a középpontban.

A két emmausi tanítvány még ekkor sem tudja, kit hall -
gat nak, ki kíséri õket útjukon. De azt már érzik, hogy
„kell” nekik ez az ember, mert reményt ad, jövõt mutat,
mert hitet, húsvéti hitet ébreszt. Egy meghatóan szép ké -
rés sel, az Újszövetség egyik legszebb kérésével, imád sá gá -
val fordulnak hát Jézushoz: maradj velünk!

Jézus pedig meghallgatja kérésüket. Így hallgat meg
min  den imádságot, amely a keresõ szív mélyérõl hangzik
fe lé. Biztatás ez a ma élõknek, az ige hallgatóinak: még ha
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nem is bizonyosodtak meg arról, hogy az ige hallgatásán
ke resztül ki hevítette szívüket, csak mondják az imát: ma -
radj velünk! Hiszen akkor Jézus megismerteti magát, s
végre minden bizonytalanság, minden kétely tovaszáll. 

Jézus a két emmausi tanítvány kérését is meghallgatja.
Elfogadja a vacsorát, a szállást. De milyen különös – mi -
köz ben történetünk arra mutat, hogy Jézus lesz a vendég
eb  ben a házban, amikor asztalhoz telepedne, Jézus úgy vi -
sel kedik, mint a házigazda. Jézus soha nem vendég. Jézus
min dig az, aki minket vendégül lát. Mit is tudnánk mi ne -
ki adni? Mindenünk az övé, mindent tõle kaptunk.

A húsvéti hit megszületésének útja itt ér végéhez és cél -
já hoz: Jézus vendéglátásából világossá válik a két ta nít -
vány számára, hogy ki is volt velük ezen az úton, ki kí sér -
te õket az elsõ perctõl kezdve, ki magyarázta nekik az Ó -
szö vetséget, ki hevítette szívüket, és ki hallgatta meg ké -
ré süket. Az a Jézus, akit õk nagypéntek óta halottnak hit -
tek. De aki nem halott – mert itt van, él, feltámadott!

Ahogyan Jézus megtöri a kenyeret és kiosztja – oly jel -
leg zetes mozdulat ez, hogy senki másra nem utalhat,
egye dül csak Jézusra –, a ma gyülekezetének az úrvacsora
szent ségérõl beszél. Jézus ebben a szentségben adja át ön -
ma gát gyülekezetének, ez által részesít testébõl és vérébõl,
s a bûnök bocsánatáért vállalt áldozata e szentségben lesz
sze mélyesen a miénk. A húsvéti hit megszületésének zá -
ró akkordja ez: az úrvacsorában Jézus Krisztus meg is mer -
te ti magát velünk, s az úrvacsora által örök „asztal kö zös -
sé get” alakít ki velünk.

„Ez az eledel aztán elegendõ erõt ad ahhoz is, hogy még
egy szer végigjárjuk a már megtett utat, de szomorúság és
re ménytelenség helyén örömmel és meg nem csaló re -
mény séggel a szívben: Feltámadt az Úr Krisztus! Benne
van minden reménységem!” (Id. Magassy Sándor: Óegy há -
zi perikópák. 1. köt. 154. o.)

Igehirdetési vázlat: A húsvéti hit születése

1. A megelõlegezett kegyelem
2. A felénk hangzó evangélium
3. A Krisztussal való asztalközösség

Minden lelkésztársam számára azt kérem az Úr Jézus ne -
vé ben, hogy szolgálatunk nyomán, Krisztus-hirdetésünk
kö vetkezményeképpen hevüljön a szív, s a gyü le kezet ap ra ja-
nagyja járuljon a Krisztussal va ló találkozás asztalához,
az úrvacsorához, mert megbizonyosodott arról – Krisz tus
feltárta neki –, hogy õ él, feltámadt, és övé a gyõze lem!

Isó Dorottya

Tallózó

„Jézus váratlanul kemény szavakkal veti szemükre ér tet -
len ségüket és lelki bénultságukat. A feltámadás alapja -

ként elõször õ is az Írásokra hivatkozik, ha nem is utal
ezek re részletesen.” (Jubileumi kommentár. BibliaTéka CD-
ROM. Arcanum Digitéka Kft.)

„(…) szemeik »visszatartóztatának«. Ez azt jelenti,
hogy a Feltámadottat csak az ismeri fel, akinek Isten erre
meg nyitja a szemét. (…) Innen érthetõ, hogy Jézus csak
azok nak jelent meg, akik hittek õbenne, és senkinek sem
je lent meg ellenségei közül.” (Ravasz László: Az Ó/Új szö -
vet ség magyarázata. Kálvin Kiadó)

„Ez csodálatos bibliatanulmányozás volt, és mennyire
sze rettünk volna vele lenni akkor! De nekünk ugyanaz az
Ószövetségünk van; és velünk van a Szent Szellem, így mi
is megismerhetjük az egész Szentírásban a rá vonatkozó
dol gokat.” (William MacDonald: Újszövetségi kommentár.
Evan géliumi Kiadó)

„(…) amit a tanítványok ebben a versben mondanak, az
a keresztény hitvallás (…). Ennek a hitvallásnak puszta
el mondása nem hozza létre a hitbeli látást.” (Jeromos Bib -
lia kommentár. Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat)

„Az elbeszélés történeti hitelessége szempontjából nem
lé nyeges az, hogy Emmaus helyét még nem sikerült meg -
ál la pítani. Az ásatások egyre több bibliai adatot iga zol -
nak, amelyeket azelõtt megkérdõjeleztek, mert csak a Bib -
liá ban maradt nyomuk. (…) Jézus feltárta nekik az Írá so -
kat, de szemük még nem nyílt meg. Ehhez sem az Írás,
sem a magyarázata nem volt elég. (…) az élõ Úrral való
úr vacsorai közösségben nyílik meg szemük Jézus látására
és szívük a benne való hitre.” (Prõhle Károly: Lukács evan -
géliuma. Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály)

„Jézusnak a tanítványaival való találkozása ugyanis
min denekelõtt a szó közvetítésével jön létre. Az Írás ol va -
sá sa és magyarázata a gyülekezeti programnak elsõ pont -
ja, a liturgikus ünneplés elsõ mozzanata, amely megelõzi
a »kenyér megtörését« (…). A tanítványok az ige hall ga tá -
sá val készültek a lakomára, de csak akkor ismerték fel Jé -
zust, amikor részt vettek áldozatában (…). Az eukarisztiát
nem lehet rögtönözni, és csak azt az embert tudja szentté
ten ni, aki már elõzõleg keresett és megértett valamit.” (Or -
ten sio da Spinetoli: Lukács – a szegények evangéliuma.
Aga pé)

Illusztráció

TÖRTÉNET
1867-ben néhány tudós Angliában egyesületet alapított
az zal a kifejezett szándékkal, hogy tudományos alapon
meg cáfolják a keresztény hittételeket. Lord Brighton állt
az egyesület élén. Az oxfordi egyetemen tartott beszé dé -
ben kijelentette: hamarosan vizsgálódás tárgyává teszi Jé -
zus feltámadását, mivel ez az alapja a keresztény hit rend -
szer nek. Kutatásainak eredményeirõl beszámol majd a kö -
zön ségnek. Elmúlt néhány esztendõ, és az újságok hírül
ad ták: Lord Brighton 1870. május 3-án a nagy nyil vá nos -
ság elõtt elmondja kutatásainak ered ményét. Az ér dek lõ -
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dõk zsúfolásig megtöltötték az üléstermet, és kíváncsian
vár ták az elõadást. Az elõadó halálos csend közepette lé -
pett a szónoki emelvényre, és többek között kijelentette: 

– Egész életemben az igazságot kerestem, azt igye kez -
tem szolgálni. Most is ezt szeretném tenni, amikor Önök
elé állok. Beszédem igen rövid lesz. Három évig dol goz -
tam, hogy nevetségessé tegyem a Jézus feltámadásába ve -
tett hitet. Most azonban be kell vallanom: ezt a harcot el -
vesz tettem. Látom, önök csodálkoznak ezen. Mégis bátran
ki jelentem: kutatásaim meggyõztek, Jézus üres sírjától
egye nes út vezet a római Szent Péter-templomhoz. Hiszek
Jézus föltámadásában és az örök életben.

VERS
Nemes Nagy Ágnes: A tárgy fölött

Mert fény van minden tárgy fölött.
A fák ragyognak, mint a sark-körök.
S jönnek sorban, derengõ végtelen,
fény-sapkában 92 elem,
mind homlokán hordozva mását –
hiszem a test feltámadását.

HÚSVÉT ÜNNEPE UTÁN 1. VASÁRNAP 
(QUASI MODO GENITI)
• Jn 20,19–29(30–31)

Bevezetõ gondolatok

Békesség, öröm, küldetés, Szentlélek, a kulcsok hatalma:
a feltámadott Jézus ajándékai a megrettent, bezárkózott,
ké telkedõ és erõtlen tanítványoknak. Ami Lukács szerint
„nem sokára” bekövetkezik majd (ApCsel 1,5), az Jánosnál
szo rosan húsvéthoz kötõdik, megelõlegezve a tizenegynek
a pünkösdi élményt. Közülük Tamás személyét, távol lé té -
bõl adódó kételkedését, majd konfirmációját „szerkeszti
ki” János úgy, hogy Jézus feltámadásának és isteni vol tá -
nak alátámasztásával egyúttal a fentieket is hitelesítse (Jn
20,30–31). 

Nem véletlen, hogy ez a vasárnap a keleti, ortodox egy -
há zakban Tamás apostol napja, az õsegyházban pedig en -
nek a vasárnapnak a vigíliáján vetették le fehér ruhájukat
a húsvétkor megkereszteltek, ismételten vallást téve a
Krisz tushoz való személyes elkötelezõdésükrõl. 

A húsvét ünnepe utáni elsõ vasárnapon – a szó sze rin -
ti ség hangsúlyával – a feltámadott Jézus áll középen.
Nem  csak az apostolok, közöttük kiemelten Tamás hitét erõ -
síti, hanem mindazokét, akik a költõvel együtt só hajt ják: 

Hiszek hitetlenül Istenben,
Mert hinni akarok,
Mert sohse volt még úgy rászorulva
Sem élõ, sem halott.

Meg-megállok, mint alvajáró
S eszmélni akarok
S szent káprázatokban elõttem
Száz titok kavarog.

Minden titok e nagy világon
S az Isten is, ha van
És én vagyok a titkok titka,
Szegény hajszolt magam. 

(Ady Endre: Hiszek hitetlenül Istenben)

Jézus az elõtte tornyosuló akadályokat és a mi emberi al -
kalmat lanságunkat legyõzve biztosít minket jelen lé té rõl.
Gyülekezeteinkben a tavaszi (húsvéti, húsvét utáni) idõ
kon firmációi ünnepei arra is alkalmasak, hogy em lé kez -
tes senek a magunk konfirmációjára. Ha pedig az em lék tá -
vo li és megfakult már, legyen ez a vasárnap Isten meg bo -
csá tó, hitünket, szolgálatunkat és egész keresztény éle -
tün  ket megelevenítõ kegyelmének a jelévé (Jn 20,30–31).

Gondolatok az igehirdetéshez

Søren Kierkegaard e szakasz fölé azt írta: „A zárt ajtók
evan géliuma.” Ha Krisztus ott állna az ajtó elõtt és zör get -
ne (Jel 3,20), állítja Kierkegaard, õ bizony be nem en ged -
né! Nem hitetlenségbõl vagy a csalódottság okán. Éppen
el lenkezõleg! A zárt ajtók evangéliumában az az evan gé li -
um, hogy ha nem is engedjük be õt, Krisztus be tud lépni
hoz zánk. Kételkedve, pesszimistán zárjuk az ajtókat, õ pe -
dig váratlanul, az akadályokon át is megjelenik. Soha
nem a mi hitünk vagy a ragaszkodásunk teremti meg
Krisz tus jelenlétét, hanem a Feltámadott hozzánk való ra -
gasz kodása ébreszti fel és erõsíti meg a hitünket. Húsvét
után nem nekünk kell „lenyomnunk a kilincset”, és meg -
gyõ zõdnünk húsvét igazáról, hanem maga Jézus gyõz
meg minket a jelenlétérõl. 

A nagy ünnep fénye beragyogja a mai vasárnapot, a
„kis húsvétot” is, visszhangoznak még a szép templomi
éne keink: dicsõség, gyõzelem, élet, erõ, öröm, vigasztalás.
A naptárban azonban tovább kell lapoznunk, sûrûsödnek a
bejegyzések, a tennivalók, várnak a munkás minden na pok.

Jézus nem hagy az ünnep utáni állapotban, a szünetben
fél retett, ám most sürgõssé vált feladatok és gondok kö -
zepén, hanem maga áll meg a középen. A küldetéshez, az
in duláshoz, a napi teendõkhöz és általában a keresztény
élet ben való helytálláshoz lelket ad az õ Lelkébõl. Já nos -
nál húsvét és pünkösd szinte egyidejû. Mintha azt su gall -
ná az evangélista, hogy Isten Lelke nem egy idõponttal
vagy ünneppel, hanem Jézus személyével kapcsolatos. Õ
ugyan elmegy, de elküldi tanítványaihoz a Pártfogót (Jn
16,7), aki az Atyától és a Fiútól jön, amint hitvalló õse ink -
kel együtt mi is mondjuk, és aki csak azt jelenti ki nekik
és nekünk, amit a Jézuséból merít (Jn 16,14–15).
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A világtól elzárkózva, csalódottan és kiábrándultan, fé -
lel mek és gondok közepette úgy számíthat az ember Jézus
je lenlétére, hogy képes lesz újra lelkesedni. A hit nem ab -
ból származik, hogy egy tökéletesen bizonyított, tudo má -
nyos magyarázat hódít meg, vagy egy csodát két ség be von -
ha tatlan tényként könyvelünk el. A hit úgy születik, hogy
a feltámadott Jézus élõként – és nem közvetlenül látható -
ként – találkozik velünk, és megszólít. Szava békét teremt
ben nünk és körülöttünk, fellelkesít és küldetést ad. 

A személytelen, objektív bizonyíték – nem hit. A lényeg
nem is Tamás, hanem Jézus „látásán” van. Jézus ránéz Ta -
más ra, és pontosan tudja, személyre szabottan mit kell
kér deznie tõle. Tamás nem volt ott, amikor Jézus a töb bi -
ek nek megjelent. A Feltámadott ennek ellenére „hallja”, is -
me ri a kérdését, és ott gyõzi meg õt, ahol a leginkább hi -
ány zik számára a döntõ fontosságú meggyõzõdés. S noha
lát ják egymást, Tamás mégsem érinti meg Jézust…

Létezik egy 13. századi festmény, a Jézus és Tamás ta -
lál kozását megörökítõ Kölni miniatûr. Jézus a tanítványai
kí séretében éppen kilép a templomkapun. Tamás kint áll,
és nézi, nézi Jézus kezén a szegek helyét, olyan feszült iz -
ga lommal, mint akinek az élete vagy a halála dõl el éppen.
Jé zus karjai Tamás feje felé nyúlnak, mutatva, hogy a két -
sé gek között hánykódó, keresõ, hinni és tudni vágyó em -
bert Jézus áldó szeretete veszi körül. 

Nyelvünkben a nevébõl alkotott ige is arra utal, hogy
Ta más nem hitetlen, csupán kételkedik. Bizonytalan és ke -
res. Nincs ott húsvétkor, és akkor sem, amikor Jézus a tár -
sai nak megjelenik. Húsvét után hall róla, és érdekli, ki -
csoda a Feltámadott. Igazán õ az, a Mester? Hogyan higy -
gyek benne?

Sokak hitetlen Tamása valójában kételkedõ, keresõ,
hús vét utáni tanítvány. A Kölni miniatûr mûvésze az õ fe je
fölé festett glóriát, míg a többi tanítvány feje körül nem ra -
gyog ez a mennyei fényesség. A sok száz esz ten dõ vel ez -
elõtt élt festõ alapvetõ felismerése az volt, hogy az õszin -
tén és becsületesen kételkedõt, a keresõt, a Krisz tus sal kap -
csolatos meggyõzõdésre vágyót isteni szeretet ve szi körül. 

Tamás apostol emléknapján ne akarjunk mindenre ma -
gya  rázatot találni. A hitünk dolgaiban merjünk egy ke ve -
set tamáskodni. Merjünk keresni, olykor becsületesen ké -
tel kedni, és megvallani, hogy ez a tudás csodálatos ne -
künk, igen magas, nem tudjuk felfogni (Zsolt 139,6). Ek -
kor remélhetjük, hogy nem vagyunk távol az Isten sze re -
te tétõl, és õ, mint az egykori tanítványnak, nekünk is el -
mond ja: Boldogok, akik nem látnak és hisznek.

Bácskai Károly

Tallózó

„A Szentlélek közlése által nyerik el a bûnbocsánat hir de -
té séhez, illetve megtagadásához a felhatalmazást (…). A
ta nítványok itt nem arra nyernek felhatalmazást, hogy a
vi lág fölött ítélkezzenek, hanem arra, hogy hitet éb ressze -

nek, gyülekezetet építsenek és abban hivatásukat telje sít -
sék. (…) Tamás egyenes, õszinte. Nem mondja, hogy hisz,
ami kor nem ez a helyzet. (…) Tamást olyan élményben ré -
sze síti a feltámadt Úr, amelynek következménye hitvallás.
(…) »Én Uram, és én Istenem.« Ezzel éri el János evan gé -
liu ma a húsvéti eseményrõl szóló bizonyságtételével a
csúcs pontot.” (Jubileumi kommentár. BibliaTéka CD-ROM.
Ar  canum Digitéka Kft.)

„A bûnök bocsánata az egyik legnagyobb áldása Jézus
ha lálának. Ez az Újszövetség esszenciája (…). Jézus azt a
ki váltságot adta az apostoloknak (és az Egyháznak is),
hogy mennyei hatalommal hirdethetik, hogyan kaphat va -
la ki bûnbocsánatot. Ha valaki hisz Jézusban, akkor a hívõ
biz tosítható bûnei bocsánata felõl. Ha valakik elutasítják
Jé zus áldozatát, akkor a keresztyén kimondhatja, hogy
azok nak a bûnei megmaradnak. (…) Én Uram, és én Is te -
nem! Egy szkeptikus ember szembesült Jézus feltá ma dá sá -
nak bizonyítékával.” (A Biblia ismerete kommentársorozat.
Ke  resztyén Ismeretterjesztõ Alapítvány)

„A megbocsátásnak ez a »hatalma« valószínûleg inkább
a Lélek adományozásában fejezõdik ki azoknak, akik a ta -
nít ványok »küldetése« nyomán hisznek, mintsem abban a
fo lyamatban, amelyben azokkal a keresztényekkel fog lal -
koz nak, akik bûnt követtek el.” (Jeromos Biblia kom men -
tár. Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat)

„A Lélek mostani ajándéka felhatalmazás oldásra és kö -
tés re. Amikor megbocsátanak, azt Isten is hitelesíti, a meg -
kötést (…) szintén magáénak tartja, de sorban mindig elsõ
– legyen – a megbocsátás. (…) »Én Uram, és én Is te nem!«
Ilyen világos hitvallást eddig egyetlen tanítványi száj ból sem
hallottunk. A megharcolt igazság sokkal tisz táb ban kris tá -
lyosítja ki a meggyõzõdést és meg fo gal ma zá sát, mint ha min -
den lelki küzdés nélkül csak ráhagynánk a többiekre (…).”
(Szabó Andor: Lábam elõtt mécses a Te igéd. Kálvin Kiadó)

Illusztráció

GONDOLATOK
„Az egész húsvéti történésbõl valami vidám játékosság,
ját szi könnyedség sugárzik, amit földi életében nem ta -
pasz talunk. Az evangéliumi elbeszélések mögül földi éle -
té  ben kiérzõdik a rejtett fönség, a szavak és gondolatok
emel kedettsége, a gesztusok és megnyilatkozások súlya.
Az  után az összbenyomás után, amit az evangéliumok ol -
va sásából nyerünk, azt várnánk, hogy egy kissé a Pan tok -
ra tór modelljébõl mutat valamit....

És Jézus nem ajtóstól tör rá a világra, sem szeretteire, de az
éj csöndjében a rejtekbõl nesztelenül elõlépni tudjuk. Mint -
ha meg akarná tréfálni övéit... ezzel is növelve a vi szont -
lá tás örömét. Mindig az ismeretlenségbõl lép elõ, szin te él -
vez ni látszik a fölismerés boldogságát. Ahol pedig nem is me -
rik föl..., végigtapogattatja magát... És mert örö mük ben
még mindig nem hittek, ennivalót kért, és evett elõttük.”

(Belon Gellért)
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TÖRTÉNET
(Békesség néktek...)
Tizennyolc éves koromban eladtam lelkemet az Istennek,
amint egyesek eladják az ördögnek. Nem egyeztünk meg a
vé telárban, mert arra gondoltam, Isten igazságos is, meg
elég gazdag, hogy jó árat fizessen. Igaz, nem sikerült gyor -
san nyélbe ütni ezt az eladást, csak fokozatosan, mi köz -
ben szelíd, jámbor öreglány lett belõlem.

Húsz év múlt el, és vártam lelkem vételárát. Vajon mivel
fi zetett Isten elhagyott vétkeimért? Boldogsággal, sze re -
lem mel? Nem. Talán a költészet adományával? De hiszen
ez gyermekkorom óta útitársam volt. 

Úgy vélem, a fizetés egy csodálatos felismerés volt. Ne -
ve zetesen az, hogy az emberekben a nevetségesség helyett
meg pillantottam azt a virágot és azt a mézet, amirõl talán
ne kik sincs tudomásuk.

(Marie Noël francia költõnõ naplójából)

VERS
(Nyújtsd ide az ujjadat...)

Szent Bonaventura éneke Krisztus irgalmáról (részlet)

Azért bizalommal teli
imádkozunk hozzád, Uram,
mert Te vagy az egyedüli
bûntelen és mocsoktalan;
gondolj reánk vég nélküli
türelmedhez képest, Uram!

(Babits Mihály fordítása)

HÚSVÉT ÜNNEPE UTÁN 2. VASÁRNAP 
(MISERICORDIAS DOMINI)
• Jn 10,11–16

Az élet és bõség völgyében járók

Elsõ tétel
A jóléti társadalmaknak befellegzett! Hiába a „normális”
élet célkitûzése, az ügyes praktikák, a mindenkit elkáp ráz -
tat ni és megszédíteni akaró reklámok, a nagy pénzek, pá -
lyá zatok – a célt nem érhetik el, meg sem közelíthetik. A
jó lét megteremtéséhez ugyanis nem termelésfokozásra,
nem piacgazdaságra, nem nagyobb szociális érzékeny ség -
re, nem a javak igazságosabb elosztására és más ehhez
ha sonló „csodaszerekre” van szükség, hanem jó fel sõbb -
ség re. Jó vezetõk, nem jólétet ígérgetõ bábfigurák kel le né -
nek! Más szóval egy pásztor volna jó, mai igénkkel szólva:
„jó pásztor”! Jó pásztor, aki azért jön el, azért él itt kö zöt -
tünk, hogy nekünk életünk legyen, sõt bõségben éljünk. Jó
pász tor, élet, bõség – ez a helyes sorrend. A bõségbõl nem
lett még soha egyetlen népnek sem jóléte. 

Csak az értheti meg Jézus szavát, aki valamennyi pász -

tor közül egyedül benne látja „a” pásztort, a jó juhászát, aki
úgy tekint Krisztusra, elsõsorban az õ keresztjére, mint Is ten
próféták által sokszor és sokféleképpen szóló ki je len té se
után elhangzott (a végsõ idõkre tartogatott) utolsó figyel mez -
 te té sére. Így tekint minden útra, igazságra, életre, ajtóra,
vi  lá gosságra, kenyérre, szõlõtõre, amelyek együtt és kü -
lön-kü lön legföljebb is csak elõképei annak, aki maga az
Út, az Igazság, az Élet, az Ajtó, a Világosság, a Kenyér, a
Szõ  lõ tõ. Hinni Jézusban annyi, mint a sokból megragadni
az egyet. Látod-e már, hogy minden támasz romba dõl?

Kalkuttai Teréz anya gyönyörû 18 pontos himnuszára is
az eggyel kell felelnünk! 

Az Élet egyetlen esély – vedd komolyan,
Az Élet szépség – csodáld meg,
Az Élet boldogság – ízleld meg,
Az Élet álom – tedd valósággá,
Az Élet kihívás – fogadd el,
Az Élet kötelesség – teljesítsd,
Az Élet játék – játszd,
Az Élet érték – vigyázz rá,
Az Élet vagyon – használd fel,
Az Élet szeretet – add át magad,
Az Élet titok – fejtsd meg,
Az Élet ígéret – teljesítsd.
Az Élet szomorúság – gyõzd le,
Az Élet dal – énekeld,
Az Élet küzdelem – harcold meg,
Az Élet kaland – vállald,
Az Élet jutalom – érdemeld ki,
Az Élet valóban élet – éljed!
Mennyi minden az élet! Az ember csak kapkodja a fejét.

Mit tegyek? Ízleljem vagy csodáljam, játsszam vagy vi -
gyáz zam? Egyszerre tizennyolcfélét nem tudok tenni, ezért
inkább Pál apostol útmutatását követem: Az élet Krisz tus.
Hát nem egyszerûbb? Hinni benne, megragadni az egyet. 

A magyar nép a leggazdagabb a világon, különösen
nyel vében és dalaiban. A magyar nyelv a világon az egyet -
len olyan pásztor-nyelv, amelynek gyökere (külföldi tudó -
sok véleménye szerint is) a kõkorszakig nyúlik vissza. Le -
gyünk tisztában az arányokkal! Míg a németeknek mint -
egy öt-hatezer népdaluk van, a magyaroknak kétszázezer.
Ha létezik nyelv, amelyen a jó pásztort nemcsak tisztán és
iga zán, hanem szépen is lehet prédikálni, akkor az a ma -
gyar. Aki túlzásnak tartja szavaimat, próbálja meg le for dí -
tani német vagy angol nyelvre a következõ négy sort: „A
sem mi ágán ül szívem, / kis teste hangtalan vacog, / kö ré -
je gyûlnek szeliden / s nézik, nézik a csillagok.”

Ha János evangéliumának 10. fejezetét olvasom, egy -
szer re Dávid énekét, a 23. zsoltárt hallom: Az Úr az én
pász torom, nem szûkölködöm. Füves legelõkön terelget,
csen des vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ös vé -
nyen vezet az õ nevéért. Dávid elõtt és után is sokan te rel -
get ték nyájukat egyik dombról a másikra, sokan vezették
Is ten népét egyik hegyrõl a másikra, Jánost olvasva még -
sem õket hallom (Ábrahámot, Izsákot, Jákóbot, Mózest és
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a többieket), hanem Dávidot, aki maga is pásztor volt, két -
sze res értelemben is. Elõször mint apja nyájának õrzõje,
majd Izráel népének pásztora. Azért szeretem Dávidot,
mert hûtlensége ellenére is hûséges maradt Istenéhez, két -
szeres pásztorságában is megmaradt az Úr bárányának:
„Az Úr az én hû pásztorom…”

Második tétel
Igénk két hegy közötti völgybe vezeti a gyülekezetet, ame -
lyet húsvét után az élet és bõség völgyének kell nevez -
nünk. Gyer mekkoromban nem volt ritka látvány, még itt,
a Du nán túlon sem, hogy az ember jártában-keltében le ge -
lé szõ vagy éppen terelgetett nyájat látott. Mára a juh nyá -
jak szinte teljesen el tûntek az életünkbõl. Nem hiszem,
hogy ilyen kö rül mé nyek között sokra juthatunk majd igénk
bukolikus kép anya gával. Nemcsak a nagyvárosok beton -
ten gere, sok le asz faltozott útja jelent gondot, nemcsak a fü -
ves rétek, csen des (még iható) vizek hiánya, hanem a bá -
rány ta lan ság. Egy ordas eszmékkel teli világban inkább egy
jó va dász kellene, nem „vadakat terelõ juhász”, és fõleg
nem egy jó pásztor! Ma már nem látunk itt fehérek közt
eu ró pa it, lassan már Európát sem, a gyülekezetekkel együtt
sze münk láttára tûnik el a régi világ. A bárányok sem
azért hallgatnak, mert félnek, hanem mert már nincsenek!
Hol és mikor is láttam õket utoljára nagyobb számban?
Ha jól emlékszem, csak két esetben: egyszer a széke lyek -
nél, Erdélyben, aztán a tót atyafiaknál a Felvidéken.

Mindezek ellenére kénytelenek vagyunk ennél a képnél
ma radni: a pásztor és az õ juhai. A mai vasárnapon õk
jön nek el hozzánk. A halál árnyékának völgye felõl ér kez -
nek. Ének szóval jönnek. Nem félnek. Miért félnének, ami -
kor a jó pásztor vezeti õket, akinek a kezében ott a vesszõ
és a bot: Jessze vesszeje és Mózes botja! Vesszõszál, ami
ese  tünk ben Dávid egyetlen fiát jelenti. Ne felejtsük, hogy
teo ló giai értelemben Jézus óta mindenbõl csak egy van:
egy út, egy igazság, egy élet, egy ajtó, egy kenyér, egy szõ -
lõ tõ, egy pásztor. Dávid fiai közül is „csak” egy van, aho -
gyan a Je lenések könyve végén olvasható: Én vagyok Dá vid
gyö ke re és új hajtása, a fényes hajnalcsillag. (Jel 22,16) Ez
a Dá vid-hajtás lett a nép vigasza, mégpedig azzal a bottal
együtt, amellyel egykor Mózes mutatta az utat. Jézus nem
dob ta el Mózes botját, hanem a vesszõszál mellé tette, ke -
resztet formált belõlük, hogy mostantól kezdve ez a ke -
reszt legyen gyülekezetének vigasza, támasza.

Harmadik tétel
A hegy mögül elõbukkan a pásztorbot csúcsa. Nem kam -
pós, kereszt formájú! A jó pásztor közeledik. Nyája követi.
Éne kelnek: Az Úr az én pásztorom, nem szûkölködöm. Fü -
ves legelõkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Las -
san ereszkednek le a völgybe, ahol egy kis idõre meg áll -
nak. A pásztor végre megpihenhet. Érdemes kicsit köze -
lebb rõl is megnéznünk õket. Sehol egy farkas, de még egy
ra vasz róka sincs a közelben. A bárányok tehát nyugodtan
le gelésznek. Fejüket olykor-olykor fölemelik, aztán foly tat -

ják a táplálkozást. Íme, a bõség völgyébe vezette el õket a
jó pásztor, amely tényleg olyan, mint egy megterített asz -
tal. Mindenki láthatja, az õt követõknek nem kell
éhezniük. Akik vele maradtak, nem a csodás jelek miatt
men tek utána, hanem mert ettek és jóllaktak (Jn 6,26). S
a völgy legmélyebb pontján ott a forrás friss vize is. Aki
szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen!
(Jel 22,17) Étel és ital egyaránt nagy bõségben! 

És ez a völgy csak az övék, nem a világé, nem a vá lasz -
tott népé, hanem a juhoké, a tanítványoké, akik itt már
bir  tokon belül vannak. Mondhatjuk így is: a gyülekezeté!
Azo ké, akik ismerik õt, s akiket õ is ismer. Ez a kölcsönös
is  meret teszi annyira széppé és jóvá az élet és bõség völ gyét.
Az ismeret, amely lényege szerint a szeretetét jelenti. Van
o lyan ismeret is, amely felfuvalkodottá, elbizakodottá tesz,
de itt nem errõl van szó. Jézus kijelenti: A jó pásztor éle tét
adja a juhokért. Néhány verssel késõbb pedig ezt mond ja:
...és én életemet adom a juhokért. A keresztrõl szóló be széd -
ben vált nyilvánvalóvá szeretete. Mert nincs sen ki ben na -
gyobb szeretet, mint ha valaki életét adja a bará tai ért. Kell
ennél több? A gyülekezet most nem énekel. Õt hall gatja. A
jó pász tor ismert hangját, a bátorítás és vi gasz talás sza -
vát: Én életemet adom a juhokért. Tudjuk, hogy mindez már
meg történt, elvégeztetett. Mert a ke reszt fától jöttünk ide,
és a keresztfához megyünk innen. Hegy rõl hegyre! A ke -
reszt, amelytõl jövünk, ugyanaz a kereszt, aho vá me gyünk;
ez megóv bennünket a felfuvalko dott ság tól és elbiza ko -
dott ság tól. A kereszttel senki ne nagy ké pûs ködjék! 

Ez a szép rét azonban az élet völgye is. Húsvét hajnalán
ugyan is kiderült, hogy a jó pásztor szeretete még a ha lál -
nál is erõsebb. A pásztor így szól: Az én juhaim hallgatnak
han gomra, és én ismerem õket, õk pedig követnek engem.
Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert
sen ki nem ragadhatja ki õket a kezembõl. Mennyivel több
ez az ígéret a „jól élünk”, a „megengedhetjük magunk nak”,
a „jókor voltunk jó helyen” önelégültségénél! Ho gyan is
énekeltük régen? „Jöttél, hogy fölemeljed / A por ból
lelkemet, / S adtál kincset, amelyet / Világ el nem ve het.”

Hallgassuk azonban tovább a jó pásztort! Most ezt
mond ja: Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebbõl
az akolból valók: azokat is vezetnem kell, és hallgatni is
fog nak a hangomra: és akkor lesz egy nyáj, egy pásztor.
Ezért sem lehetünk elbizakodottak. Neki más juhai is van -
nak! Nekünk csak õ a pásztorunk, de neki másokra is
gon dolnia kell. Igaz, hogy pásztorolja a gyülekezetet, igaz,
hogy az övéi vagyunk, igaz, hogy õ ismer minket és mi is
õt, de ne feledjük: más juhai is vannak. Meg ta nul hat tuk
volna már a példázatából is: Egy apának volt két fia. A
kép let világos. Azt jelenti, hogy egyikünk sem az el sõ, és
egyi künk sem az egyetlen. Nem vagyunk elsõk: Is ten az
Atyánk! És nem vagyunk egyetlenek: van test vé rünk. Aki
ezt megtanulta, tudja, számol vele, nem lehet fel fu val ko -
dott, elbizakodott, öntelt, nagyképû. 

A jó pásztor felkerekedik, indul tovább a másik hegy
felé. És a bárányok követik. Miért is ne követnék, ha ettek
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és jóllaktak, ha tudják, hogy szereti õket? És miért is kö -
vet nének idegent, aki folyton csak becsapja õket, akirõl
na gyon is jól tudják, hogy nem szereti õket? Ahogy tá vo -
lod nak, lassan elérik a hegy tetejét, és mindjárt eltûnnek
a szemünk elõl. Már csak a pásztorbot csúcsán lévõ ke -
resz tet látni, azután az is alábukik a túloldalon. A gyü le -
ke zet énekét azonban még sokáig lehet hallani. Mózesnek,
Is ten szolgájának és a Báránynak az énekét éneklik, a
„vesszõ és bot” énekét: 

Nagyok és csodálatosak a te mûveid, 
mindenható Úr Isten, 
igazságosak és igazak a te utaid, 
népek királya: 
ki ne félne téged, Urunk,
és ki ne dicsõítené a te nevedet, 
hiszen egyedül te vagy szent:
mert a népek eljönnek mind,
és leborulnak elõtted,
mert nyilvánvalókká lettek igazságos ítéleteid.
(Jel 15,3–4)

Weltler Sándor

Felhasznált irodalom

Karner Károly: A testté lett Ige. Budapest, 1950.
Bultmann, Rudolf: Das Evangelium des Johannes. Berlin,

1963.
Prõhle Károly: Lukács evangéliuma. Budapest, 1966.

Tallózó

„A 11. verssel (…) éri el Jézus kijelentése a csúcspontját,
és a képes beszéd valóságról szóló beszéddé lesz. (…) Az
aga thos (…) helyett (…) a kalos fogalmát használja. Ez
azt jelenti, hogy õ az a pásztor, aki nemcsak (…) er köl csi -
leg feddhetetlen, hanem azzal a tulajdonsággal is ren del -
ke zik, ami õt vonzóvá, megnyerõvé teszi. (…) A nyájat két
ve szedelem fenyegeti. Az egyik a külsõ ellenség: a ra ga do -
zó farkasok; a másik a belsõ ellenség: azok, akik körülötte
van nak, de nem pásztori lelkülettel forgolódnak – a bé re -
sek.” (Jubileumi kommentár. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum
Digitéka Kft.)

„Az Úr közösségét a juhokkal ahhoz a közösséghez ha -
sonlítja, amely közte és Atyja között fennáll.” (William
Mac Donald: Újszövetségi kommentár. Evangéliumi Kiadó)

„A gör. kalos, »jó« a »nemes«, »eszményi« értelemben je -
lent »jót«, nem csupán azt, hogy jól ért valamihez. (…) Jé -
zus utal Zak 13,7-re, a pásztor megverésére és a juhok el -
szé ledésére.” (Jeromos Bibliakommentár. Szent Jeromos
Ka tolikus Bibliatársulat)

„Ahogy Mózes ellene mondott, hogy népe pusztulása
árán õ legyen nagy néppé (…), ezen a nyomon haladva to -
vább, Jézus életét adja a juhokért. (…) Dávid (…) ki ra gad -

ta a bárányt az oroszlán vagy a medve szájából (…) szint -
úgy Jézus. Benne azonban nem a harcos pásztor visel ke -
dé se jut érvényre, inkább az áldozatosé, aki prédaként is
kész feláldozni magát juhaiért. (…) Izráel pásztora (…)
pe dig immár Jézus, õbenne teljesedik be az Ez 34,23k pró -
fé ciája. (…) Az tud igazán élni (isteni) hatalmával, aki
oda szánva magát a megváltásra, képes nem élni vele. A
ke reszten nem az történik majd, hogy elragadják tõle az
éle tet, mert egy lépés elõnnyel õ adja oda önként az életét.
(…) Mind a halál, mind a feltámadás nemcsak történik
vele, de õ támad föl dicsõségesen, hatalommal véve magá -
hoz újból az életét. – Így lesz igazán ígéretessé számunkra
és valósággá: »Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem
fé lek... velem vagy«”. (Szabó Andor: Lábam elõtt mécses a
Te igéd. Kálvin Kiadó)

„Akik ismerik az igazságot és az Írás szerint élnek, azok
hallgatnak szavára.” (Cornelis van der Waal: Kutassátok
az Írásokat! Iránytû Kiadó)

Illusztráció

GONDOLATOK
(Aki béres és nem pásztor, elfut, a farkas pedig elragadja
és elszéleszti õket.)
„A felvilágosodás erkölcsi tanításai egy reménytelen tö -
rek vésrõl tanúskodnak, mely arra irányul, hogy a meg -
gyen gült vallás helyett intellektuális alapot találjanak a
társadalomban való kitartásra, ha az érdek csõdöt mond.”

(Max Horkheimer – Theodor W. Adorno)

TÖRTÉNET
(a jó pásztor követésében)
Néhány évvel ezelõtt láttam a Magyar Televízióban az
„Elõt tem az utódom” címû mûsort. Gulyás Dénes ope ra -
éne kes énekelte a Bánk bánból a gyönyörû áriát: „Hazám,
ha zám, te mindenem!” Csodálatosan énekelt a fiatal te het -
ség már akkor is, Simándy mûvész úr mégis azt mond ta –
remélem, jól emlékszem –: csodálatos a hangja, de a Bánk
bánt elénekelni még korai számára. Ahhoz, hogy va laki a
Bánk bánt mély átéléssel tudja elénekelni, nem elég te -
hetségesnek lenni, sok szenvedésen is át kell esni. 

Azt gondolom, sok orvosnak is, aki ezt az adást látta,
eszé be jutottak e szavak, amikor annak a sorsáért ag gó -
dott, aki számára a legdrágább. Ilyenkor természetes az
ön vizsgálat, hogy vajon gyógyító orvosként elég együtt ér -
zés sel viszonyulunk-e a ránk bízott emberekhez, az õ be -
teg ségükhöz, sorsukhoz.

Lehet-e az, hogy a legkedvesebb embernek, az édes -
anyá nak, a legjobb barátnak vagy annak, aki társ az élet
örö meiben és megpróbáltatásaiban, a sorsa iránti aggódás
fo kozza az orvosban a beteg emberekkel szembeni meg ér -
tést, hogy olyan átéléssel lássa el orvosi hivatását, ahogy
Si mándy József mûvész úr énekelte a Bánk bánt?

Kell-e a szenvedés katartikus, fájdalmas élménye, vagy
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elég a jellemformáló példaképek követése? Példaképeim
kö zül említem néhai Zeida-Pommerstein Ferenc pro fesz -
szort, aki kiváló, magabiztos sebész volt, de mégis alá zat -
tal fordult a Jóistenhez minden nehezebb mûtét elõtt, kér -
ve õt, hogy segítse. Talán veleszületett humanizmusán túl
az élet gyötrelmei, Istenbe vetett hite is fokozták em pá tiá -
ját a beteg emberekkel szemben.

(Részletek Lichtenberger György orvosprofesszor
visszaemlékezésébõl)

HÚSVÉT ÜNNEPE UTÁN 3. VASÁRNAP 
(JUBILATE)
• Jn 16,16–23

Az élõ Krisztus élõ gyülekezete – az ujjongó
gyülekezet

János evangéliumának 13–16. fejezetét Jézusnak a ta nít vá-
nyai szûk körében elmondott búcsúbeszédei, az eddigiek
összeg zése és beteljesítése teszi ki. Ehhez két, az ókorban
szoká sos irodalmi formát egyesít: a végrendeletet és az
asz tali be szél getést. Jézus biztatja tanítványait: amilyen
bi za lom mal kapaszkodnak Isten gondviselésébe – a héber
hi tet je len tõ szónak ez az alapjelentése –, úgy fogadják az
õ bá to rító szavait, a Fiúét, aki az Atyához vezeti õket. Tá -
vo zása csak elõkészíti eljövendõ dicsõségüket. Jézus elõ -
ké szí ti a tanítványokat arra az életre, amit az õ halála és
fel tá madása után kell hogy éljenek: szenvedésekre, meg
nem ér tettségre, kitaszítottságra, de mindezek mellett olyan
öröm re is, amelyet senki nem vehet el tõlük – tõlünk.

16. v.: A „kis idõ” háromféleképpen értelmezhetõ: amennyi
Jézus halála és feltámadása között eltelik, amennyi el me -
ne tele és Lélekben való visszajövetele között te lik el, il let -
ve amennyi az utolsó idõkben való vissza jö ve te léig van
még hátra (l. a korai keresztények közeli pa rú zia-várása).

20. v.: Jézus a Jer 22,10 szerinti „halotti siratásra” utal
ak kor, amikor az elmenetelét követõ sírásról és jajgatásról
beszél. A gyász természetes velejárója a megrendülés, a sí rás,
de nem a kétségbeesés! Egy kis idõ múlva azonban ez a fáj -
dalmas gyász örömre fordul. (Hasonlóan a naini ifjú öz  vegy
édesanyjához, akinek gyásza hamar örömre for dult, mert
fia Jézus által életre kelt. Vagy hasonlóan Mária és Márta
gyászához, akik elsiratták Lázárt, de õ feltámadt új életre.)

Gondolatok az ige kapcsán
Szomorúság és öröm, fájdalom és boldogság. Persze, hogy
az ember mindig az utóbbit kívánná, s az elõbbit szívesen
nél külözné egész életére. Félünk a fájdalomtól, és áhí toz zuk
a boldogságot. De már gyerekkorunktól meg kell ta nul  -
nunk, hogy az örömhöz hozzátartozik a bánat, a bol dog  -
ság hoz a keserûség, mintha csak kézen fogva járnának. 

Örvendezz Istennek, egész föld! – szól a zsoltáros éneke.
Ör vendezve, ujjongva, táncolva imádják Istent az afrikai

ke resztények. Mi, „savanyú” európai keresztények tu -
dunk-e ilyet? Tudunk-e õszintén örvendezni, vagy csak
so pánkodnunk? És tud-e ujjongani az ember, akinek éle -
té ben kereszt keresztet követ, akinek szörnyû testi-lelki kí -
no kat kell elhordoznia?

Hatodik éve vastagbélrákban szenvedõ ismerõsöm tud.
Min dennap imádkozik, és nemcsak a saját gyógyulásáért,
ha nem egyre több beteg társáért. Örül minden napnak, és
há lával fogadja Istentõl, aki megsegíti õt. Hasfalra ki ve ze -
tett végbéllel, naponta két marék vitaminnal, immun erõ sí -
tõ vel… Sokan már nincsenek közöttünk, akikkel annak
ide jén egyszerre diagnosztizálták a betegségét. Az életet
Is ten aján dé ká nak tekinteni talán csak az tudja igazán,
akit megérintett már az elbúcsúzás szele…

Jézus elõre megjövendölte a saját halálát és fel tá ma dá -
sát, és ezek az események pontosan úgy történtek meg,
aho gyan azt õ elbeszélte. Tanítványainak nehéz volt fel -
fog ni, tulajdonképpen meg sem értették, miért kell, hogy
vé get érjen egy ilyen nagyszerû embernek, Isten Fiának az
élete. Nem értették a szót: áldozat.

Az ige középpontjában álló ószövetségi példa (21. v.,
Ézsaiás és Mikeás próféta könyvébõl) a fájdalommal szülõ
nõ képét rajzolja elénk. Mekkora áldozat ez az asszo nyok -
tól: vállalni a megpróbáltatásokat, kilenc hónap gyö nyö -
rû sége mellett a nehézségeket is. Az egyre nagyobb terhet,
az ál matlan éjszakákat, majd a szülés minden erõt igénybe
ve võ, kemény munkáját. Egy nõ életében ez a lehetõ leg -
na gyobb erõpróba, de megéri, hiszen utána „kárpótlásul”
ma gához ölelheti kicsiny gyermekét. Ez a fájdalom szük ség-
szerû, hiszen a meleg fészket egyszer minden új szü lött nek
el kell hagynia, és önálló életet kell kezdenie. Az anya me -
den céjén átpréselõdõ gyermek is küzd az életéért, de a fáj -
da lomnak értelme van. Tudjuk, hogy a nehézségek a szü lés
elmúltával is megmaradnak, a szoptatás, a 24 órás szol gá -
lat igencsak igénybe veszi az édesanyát. A gyer mek egész -
sé ge, fejlõdése, boldogulása feletti ag go da lom pedig végig -
kí séri az anya, a szülõk egész hátralévõ éle tét. De érdemes
ál dozatot hozni, mert a gyermek a két egy mást szeretõ
em ber házasságának gyümölcse, a szülõk bol dogsága.

Jézus Krisztus értünk vállalt áldozata is értelmes ál do -
zat: általa nekünk, embereknek Istentõl megáldott, értel -
mes életünk lehet.

Két rövid történet
A szenvedés „értelme”: Egy idõs orvos depressziós lett,
mert boldog, kiegyensúlyozott házasságban élt, de fele sé -
ge hirtelen meghalt. A terapeuta megkérdezte: 

– Belegondolt-e, hogy mi lett volna, ha nem a felesége,
ha nem Ön halt volna meg elõször? 

– Még belegondolni is szörnyû, a feleségem biztosan tel -
jesen kétségbeesett volna. 

– Látja, ezt megspórolta a feleségének, azon az áron,
hogy most nem neki kell Önt gyászolnia, hanem fordítva.
– Ebben a pillanatban nyert értelmet a férfi gyásza: ál do -
za tot hozni valakiért.
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Alsós tanítónõm mondta mindig: „Amit megtanultok, azt
nem veheti el tõletek soha senki.” Az évek múltával sok szor
eszembe jutottak szavai, de tapasztalatból azzal egé szí tet tem
ki ezt a bölcsességet: „...csak a felejtés.” Jé zus áldozatával
és feltámadásával olyan örömet aján dé ko zott nekünk, ame -
lyet senki sem vehet el tõlünk, „csak a fe lejtés”, amikor
hitetlenségbõl mi magunk fosztjuk meg ma gunkat tõle.

Húsvét után három héttel emlékezzünk húsvét fel sza -
ba dí tó örömére!

Bogdányi Mária

Felhasznált irodalom

Schulz, Siegfried: Das Evangelium nach Johannes. NTD/IV.
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1987. 205–207. o.

Neue Calwer Predigthilfen. Dritter Jahrgang, Bd. A. Calwer
Verlag, Stuttgart, 1980. 286–294. o.

Tallózó

„Jézus nevében kérni annyit tesz, mint Jézusban kérni, te hát
az õ érdemeiért, az õ érzületében és szellemében.” (Kál di-
Biblia jegyzetei. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Di gi té ka Kft.)

„A kettõs mikron érzékelteti azt, hogy az egymást kö ve -
tõ események között egyrészt alig van idõbeli távolság,
más részt Jézus tudatosan készül nemcsak a halálára, ha -
nem a feltámadására is. (…) Jézus nevében kérni azt je -
len ti: az õ érdemére való hivatkozással és az õ ígéretei
alap ján, az Atya akaratával összhangban, bízva az õ jó sá -
gá ban, bölcsességében. A tanítványok az imádság révén
ke rülnek kapcsolatba Isten erejével, amely tartóssá teszi
azt az örömet, amit Jézus közelében tapasztalnak akkor is,
ami kor már õ testileg nem lesz velük. A tanítványok ön ál -
ló ságra nevelése, nagykorúsítása Jézus által történt. Jézus
fi zikai, testi jelenléte nélkül is teljes lehet az örömük, hi -
szen a láthatatlan Istennel általa állandó kapcsolatban le -
het nek.” (Jubileumi kommentár. BibliaTéka CD-ROM. Ar ca -
num Digitéka Kft.)

„Mikor a tanítványok sírnak és jajgatnak, mert mindent
el vesztettek, s a világ ujjong és azt hiszi, hogy gyõzött: ak -
kor fordul a szomorúság örömre (…). A kereszt alatt a ta -
nít ványok kibeszélhetetlen fájdalmakat élnek át, de tud -
niok kell: enélkül nincs öröm, enélkül nincs élet, enélkül
nincs gyõzelem, kereszt nélkül nincs nyitott sír, nagy -
péntek nélkül húsvét.” (Ravasz László: Az Ó/Újszövetség
ma gyarázata. Kálvin Kiadó)

„Jézus mint mester-tanító megértette tanítványai za va -
rát. Nem tisztázta tanításait; tudta, hogy minden vilá gos -
sá válik a maga idején és a Szentlélek tanító szolgálata ál -
tal.” (A Biblia ismerete kommentársorozat. Keresztyén Is -
me retterjesztõ Alapítvány)

„Nem közvetlenül válaszolt problémájukra, hanem to -

váb bi információt szolgáltatott a »kevés idõrõl«. (…) Ké ré -
sei ket meg fogják kapni, de nem azért, mert megérdemlik,
ha nem az Úr Jézus érdemeiért.” (William MacDonald:
Újszövetségi kommentár. Evangéliumi Kiadó)

„Jézus nevében kérhetik az Atyát, s õ megadja, amit kér -
nek. Eddig ezt nem tették (…). Az imádság nem kínos kö te-
lesség, nem büntetés, s nem vezeklés, amit kirónak ránk,
hanem öröm, ami egyre inkább kiteljesedik ben nünk.”
(Szabó Andor: Lábam elõtt mécses a Te igéd. Kál vin Kiadó)

Illusztráció

TÖRTÉNET 
(arról, hogy az ember mégiscsak képes Krisztus köve té sé -
ben járni a földön, és arról, amit a búcsúzó így mondott
övé inek: „szomorúságotok örömre fordul...”)

A kilencéves Scott haragudott az anyukájára, mert nem
en gedte el egy táborozásra. Édesanyja egyértelmûen elõre
fi gyelmeztette, hogy nem mehet el, ha nem fejezi be a házi
fel adatát, de Margie nehezen tudta a fiát fegyelmezni. 

Negyvenévesen méhnyakrákja volt, amely átterjedt a
má  jára. 

– Nem akarom azt látni, hogy miattam boldogtalan –
ma gyarázta nekem. – Olyan kevés idõnk van hátra.

Annak ellenére, hogy Margie harmóniára törekedett, a
há zi feladat kontra táborozás vita felforrósodott. Scottból
elkeseredett dühében kiszakadt a kiáltás: 

– Bárcsak meghalnál!
Ez igazán durva kijelentés. Lehet, hogy más vissza vá -

gott volna, éspedig valahogy így: „Ne aggódj, hamarosan
meg kapod, amit kívántál!”, de Margie ránézett a fiára, és
csak ennyit felelt: 

– Tudom, hogy ezt nem gondolod komolyan. Tudom,
hogy nagyon dühös vagy.

Tíz hónap elteltével, már ágyhoz kötötten hoz zá te szi: 
– Jó emlékekkel akarom Scottot elhagyni. Tudom, hogy

a halálom megsebzi, sõt talán be is fejezi a gyerekkorát.
Ez már így is elég rossz, de nem akarom bûntudattal ter -
hel ve itthagyni õt. 

Ezért beszélgettem vele a bûntudatról. Azt mondtam
neki: Scotty, emlékszel arra, mikor nagyon dühös voltál
rám, és azt mondtad, azt kívánod, bárcsak meghalnék?
Nos, amikor már rég nem leszek, újra eszedbe jutnak majd
ezek a dolgok, és lehet, hogy rossz érzés tölt majd el. De
azt akarom, hogy tudd, hogy minden srác szokott dühös
len ni, és olykor azt gondolják, hogy utálják az anyu ká ju -
kat. Tudom, hogy valójában nem utálsz engem. Tudom,
hogy ott mélyen belül nagyon fáj neked. Azt akarom, hogy
sohase érezd bûnösnek magad ilyen dolgok miatt.

Te csodálatos tapasztalattá tetted nekem azt, hogy anya
vagyok. Már csak azért is érdemes volt élni, hogy veled
lehessek.

(Elizabeth Kübler-Ross tanatológus: Életleckék – részlet)
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