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 ÉVFORDULÓK 
Csengey Gusztáv (–)

Rád bízom sorsomat
(Dallam: M. Weisse énekeskönyve 1531)

Csak egy lépés mit hoz,
Ki tudná előre? Váratlan akadhat
Egy-egy zökkenőre; Lázad a kishitű,
Hogy hiába fárad, S panasza kiárad.
Az Isten útjának
Te vagy-e bírája? Csak végezd munkádat,
Merre hív a pálya; Soha ne csüggedjen,
Ne lankadjon karja, Ki a jót akarja!
Mindenkor megnyugtat
Bölcs intézkedésed. Szent akaratoddal
Csak javamat nézed. Téged áld a lelkem
Odaadó hitben, Gondviselő Isten.
(Evangélikus énekeskönyv, 354. ének)
A költő születésének 175. évfordulója ez év augusztus 8-án volt

Évrordulók
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Üveges Tamás

„én itt a sorsot ringatom”1
AZ „EGYVERSŰ” KÖLTŐ 
CSENGEY GUSZTÁV  EMLÉKEZETE
Ki ne énekelte volna már, hogy „Ballag már a vén diák…”. De ismerjük-e eredetét, s azt, hogy ki által vált ismerté ez a búcsúzó ének Magyarországon? Az ének
eredetileg a 19. század elejéről ismert német ballagási ének, amit magyarra Csengey
Gusztáv fordított. A magyar iskolákba valószínűleg Selmecbányáról terjedt el a dal.
Az „Elmegyek, elmegyek” kezdetű népdal mellett a legnépszerűbb ballagási ének még
napjainkban.
„Egyetemista koromban véletlenül bevetődtem a Petőﬁ Társaságnak arra a díszes ülésére, amelyen Csengey Gusztávot jubilálták. Megható látvány volt a kedves öregúr, amint
könnyeivel küzdve fogadta a lelkes hódolatot, amely pedig egyre csak egyetlen költeményének felemlegetésével muzsikált körülötte. Mindenki A fogoly lengyel költőjét ünnepelte,
fogadni lehetett volna, hogy az Akadémia zsúfolt termében nem is akad senki, se szónok,
se publikum, aki a jubilánsnak más versét is ismeri.” 2 De ki is volt valójában a közismert, tisztelt költő, akit a Nyugat egyik legjelentősebb képviselője csak „egyversű
költőként” emlegetett? Ha életrajzi lexikonban keresünk rá nevére, azt olvashatjuk:
evangélikus teológus, tanár, költő. A következőkben a Miskolcon jól ismert(?) Csengey Gusztáv életét, életművét mutatom be.
Csengey Gusztáv a 19. század második felének népszerű költője, 1842. augusztus 8-án született Révkomáromban. Az 1848-as forradalom idején már Pesten tartózkodtak, majd Pilisre, innen pedig 1849-ben Irsára költöztek, ahol az édesapja
községi jegyző lett. Csengey költészetét az 1848/49-es események végigkísérik. Középiskolai tanulmányait Pesten kezdte, ahová négy évig járt, majd apja javaslatára
átiratkozott Sopronba. A soproni diákévek alatt ismerkedett meg az irodalommal
és szeretett bele Arany János lírájába, ballada világába. Arany lírai tisztasága, történelmi látásmódja annyira magával ragadta, hogy azt kérte apjától, látogassák meg
a költőt Nagykőrösön. A találkozóra 1860-ban került sor. Csengey Arany hatására
Sopronból Nagykőrösre ment tanulni, ám legnagyobb álma, hogy a költő tanítványa legyen mégsem teljesült, hiszen Arany éppen ekkor költözött Pestre az Akadémia hívására, ahol a Magyar Tudományos Akadémia titkára lett. Csengey az érettségi után hazautazott Irsára, ahol megírta legismertebb versét A fogoly lengyelt,



Csengey Gusztáv: A miskolczi népkertben
Tóth Árpád: Az egyversű költő / in.: http://epa.oszk.hu/00000/00022/00379/11612.htm
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ami a lengyel forradalom kitörése (1863) után meg is jelent Pákh Albert lapjában,
a Vasárnapi Újságban.
Beh világos a cár palotája!
Zene harsog, vigalom van nála.
Arany serleg… gyöngyöző bor benne, Hajtogatja az oroszok
Vitéz fejedelme.

„Jól tudom, hogy micsoda nap van ma,
Maciejovici csata napja:
Akkor halt meg lengyelek hazája…
Felköszöntlek e nagy napon
Oroszoknak cárja.

„Hej, ez a nap győzedelem napja!”
És első Pál a serleget kapja, S az uraknak biztatás nem kellett…
„Ez nap halt meg Lengyelország
Maciejovic mellett.”

Szép hazámat földaraboltátok Küldje Isten e büntetést rátok!
Minden orosz átokként viselje:
Földönfutó légy népeddel
Szolgák fejedelme!”

A jó urak rákiáltják: Éljen! …
„Hozzatok be lengyel rabot nékem,
Rég nem volt ily virágos a kedvem, Ma, október tizedikén,
Köszöntsön fel engem!”

Elnémul a fogoly lengyel ajka
És poharát fenékig felhajtja.
Bősz dühében a cár arca kékül,
És üvöltve száz orosz kard
Száll ki hüvelyébül.

Hallatára az elmés parancsnak,
A jó urak kacajra fakadnak,
A szemük is könnyezik beléje,
Im, belép a fogoly lengyel
A cár teremébe.

„Hm, köszönöm. Megﬁzetek érte.
Hogyne, hogyne? Törjétek kerékbe!
Ma különben úgyis nagy a kedvem.
Mi a neved lengyel szolga?!
Hogy el ne feledjem.”

„Ide lengyel, lépj ide. Hadd halljam:
Tudod-e még, ma micsoda nap van?
Régen nem volt ily virágos kedvem;
Ma, október tizedikén,
Ma köszönts fel engem!”

„Maciejovici csatatéren
Én vezettem rohamra a népem,
Sirat engem lengyelek hazája,
Az én nevem Koscziuskó Emlékszel-e rája?”

Fogoly lengyel a parancsra készen
Serleget vesz. Halotti beszéd lészen.
S míg könnyei borába peregnek,
Lángba borul sápadt arca
A fogoly lengyelnek.

A hős névre megrendül a nagy cár,
Arca piros, nem is haragos már.
Az urak is szégyenlik a tréfát:
Kigúnyolni egy nemzetnek
Legnagyobb fájdalmát!

A cár arcán piroslik a szégyen,
Szégyentülten a fogolyhoz mégyen,
Odanyujtja jobbját békülésre:
„Menj, szabad vagy, Európa
Legnagyobb vitéze!”

A költemény újra felébresztette az olvasókban az 1848-as lelkesedést, és rendkívüli ismertséget hozott Csengey számára. Ettől kezdve Csengey Gusztávot a legÉvrordulók

ﱻ5ﱾ

népszerűbb költők között tartották számon, művét pedig számos nyelvre lefordították.
Ezt követően tanulmányait Pesten folytatta, a protestáns teológián. A karácsonyi
szünetben egy humoros, illusztrált naptárt készített, amelyben kollégáit és tanárait
gúnyolta ki. Mindenkinek tetszett a ﬁatal teológus műve, még a szigorúnak tartott
tanárának, Ballagi Mórnak is, akinek jóvoltából a Heckenast Kiadó meg is jelentette.
A kiadó ezek után rábízta a Gyermekbarát és a Házikincstár című lapok szerkesztését
is. A teológián 1865-ben tette le a kandidatúrát, majd 1866 őszén Németországba, Jénába ment folytatni tanulmányait. Hazatérése után letette a lelkészi és a tanári vizsgát.
Az oktató-nevelő munkát igen fontos feladatának tartotta, 1868-ban az aszódi evangélikus gimnázium tanára lett, 1874-től 1877-ig pedig igazgatója volt. Petőﬁ Sándor is
járt ebbe az iskolába, és Csengey nagyon fontosnak tartotta a helyi Petőﬁ-kultusz
ápolását. Az iskola falán helyezték el a költő emléktábláját javaslatára, melyre saját
epigrammáját írták:
„Itt lobbant fel a láng, itt nyerte olympi tüzét a
Legszeretőbb költő, a haza Tirtaeusa.
Szelleme bölcsőjét itt hű anya őrzi; szegény bár:
Kincse, e lángemlék, átragyog ifjaira.”
Természetesen a továbbiakban is a tanítás mellett az irodalom volt a legfontosabb az
életében, ebben az időszakban írta például A hullámok közt és a Mocsarak királya című
hazaﬁas érzelmű regényeit. 1878-ban tagja lett a Petőﬁ Társaságnak. 48 esztendős korában, 1890-ben vette feleségül az eperjesi Barta Lenkét. Ekkor már négy éve Eperjesen
tanított a teológián Ószövetséget és egyháztörténetet de tanított az eperjesi evangélikus jogakadémián is. Tanítványai szerették, környezete tisztelte. A helyi Luther Társaság megválasztotta tiszteletbeli tagjának. Kezéből hazaﬁas és vallásos költemények
sora került ki. Némelyik verse bekerült az evangélikus egyházi énekes könyvbe is.
Magát az utolsó kurucnak nevezte, magyar zsinóros ruhában, csizmában járt. „Az én
költészetem mindig hazaﬁas irányú volt. […] dicső múltunk gyászos vagy fényes fordulatai inspiráltak leggyakrabban költői munkásságomban. A magyar szabadság költője igyekeztem lenni.” 3 A Csengey-kultusz elindítójának feltehetően Bruckner Győző és a
miskolci (eperjesi) jogászifjúság tekinthető. Trianon következményei talán leginkább
ezt a nagy hagyományokkal rendelkező patinás iskolát sújtották.
Miután Miskolc 1909-ben törvényhatósági jogot szerzett, vagyis elszakadt a vármegyétől, nagyszabású városfejlesztési programba kezdett, hogy erősítse regionális
szerepkörét és pozícióját megerősítse Kassával szemben. Ennek a törekvésnek a része
volt az ún. „Nagy-Miskolc koncepció” mely a környező települések (elsősorban Diósgyőr) bekebelezéséről szólt. Ennek a koncepciónak a része volt az is, hogy a városban felsőoktatási intézmények alakuljanak, telepedjenek meg. Valahányszor ennek
esélyét látta a városvezetés, Miskolc mindig ott volt, hogy éljen a lehetőséggel. Ezek a


Miskolci Napló, 1923.11.25.
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törekvések azonban kudarcba fulladtak, hiszen sem a selmecbányai bányászati és erdészeti főiskolát, sem a sárospataki református teológiát és jogakadémiát nem sikerült
Miskolcra áttelepíteni. A trianoni szerződés azonban új helyzetet teremtett, hiszen az
evangélikus eperjesi kollégium jogakadémiája Miskolcon keresett és talált menedéket.
Miskolc mindent elkövetett, hogy első főiskolájának működéséhez mindent feltételt
megteremtsen: a városháza második emeleti helyiségeit átengedte az intézmény részére, valamint három tanszék fenntartásának a teljes költségét is magára vállalta.
1919-ben 77 évesen Csengey arra kényszerült, hogy elhagyja hazáját és új hazájában
bujdosó magyarrá váljon Trianon miatt. Eperjesről Miskolcra költözött a jogakadémiával együtt. Életének utolsó éveit az Avas alján töltötte. A miskolci irodalmi életben
már nem akart szerepet vállalni még akkor sem, amikor felkérték, hogy egy új irodalmi társaságot vezessen. „Hogy egy megalakítandó irodalmi társaság élére álljak s annak
vezetője legyek, arra én egyáltalán nem érzem alkalmasnak magamat. Hosszú évek nehéz
szellemi munkájában kifáradt vénember vagyok s 79-ik évemben mindenekelőtt nyugalomra van szükségem. […] Egy más baj is van. Arra a nagy tevékenységi szerepre, amelyre
engem igen tisztelt uram kiszemelni szíves volt, idevaló, miskolci ember kell, aki benn él a
társadalomban, ismeri annak alkalmas tagjait s tud hatni különféle irányokban; én pedig
itt egészen idegen vagyok s itteni rokonaimon kívül alig ismerek egy-két embert.” 4
Kezdetben sógornőjénél laktak albérletben, majd Soós Miklós református főgimnáziumi tanár fogadta be Papszer utcai házába őket, míg végül a város kiutalt számukra
egy lakást az ún. „menekült-telepen”.
Az első világháborút és a trianoni döntést követően közel négyszázharmincezer
menekült érkezett Magyarország területére. A menekültek többségét befogadó megyeszékhelyek, nagyobb városok számára mindez súlyos problémákat okozott, hiszen a több száz, olykor több ezres tömeg elhelyezésére és ellátására nem voltak
felkészülve. A borsodi megyeszékhelyre, Miskolcra 1918 őszén érkeztek először menekültek nagyobb csoportokban, ekkor főként még csak az északi vármegyékből.
Az Avas-alján végül közel 3500–4000 fő telepedhetett le. A menekültek fogadása és
ellátása a városban súlyos társadalmi és gazdasági feszültségekkel járt. „Kiültek lakásaik küszöbére vagy az utcára mosakodni, fésülködni, mi rendszeretőek vagyunk, és nem
tudunk ebbe belenyugodni.” 5 A Miskolcon uralkodó szinte kezelhetetlen lakáshiány
miatt a menekültkérdést hosszú évekig olyannyira nem sikerült megoldani, hogy
még 1923-ban is akadtak olyan családok, amelyek a Gömöri pályaudvar oldalvágányain vagy állami iskolák szénraktáraiban voltak kénytelenek élni mindennapjaikat.
Ezen a helyzeten az 1920 és 1930 között felépített közel háromszáz, eltérő minőségű
és komfortfokozatú lakás tudott csak érdemben változtatni. A súlyos lakáshiány miatt 1918 végétől hosszabb-rövidebb időre ide költöztetett családok mindennapjaira
csak a töredékesen fennmaradt kérvényekből, panaszokból, összeírásokból és újságcikkekből tudunk következtetni.



Serédi Jenőhöz, Miskolc, 1921.06.15.
BAZ MLt IV.-B 1906. 31283/1928.

Évfordulók
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Csengey Gusztáv 1925. július 13-án hunyt el
Miskolcon. A jogakadémia és a város is saját halottjának tekintette a költőt. „1925. július 15-én
Miskolc egyetlen nagy gyászoló családdá forrott öszsze s ezres tömegekben zarándokolt az evangélikus
templomból utolsó útjára induló nagy halottja elé a
fájdalmas végtisztességre.” 6 A költő egyik tanítványa, a Kiskőrösön vallástanárként dolgozó Furja
Zoltán egyenesen Petőﬁ szülőházának udvaráról
hozott kerti virágokat, majd azokat a nyitott koporsóba tette.7 A gyászmenet a Ballag már a véndiák hangjai mellett indult el, s amerre elhaladt,
az üzletek redőnyeit mindenütt bezárták. A templomtól a temetőig a jogakadémia tanári kara és a
jogászifjúság kísérte a négylovas gyászkocsit. Kiss
Pál írta róla, „Egy külön irodalmi típus ő - minden Csengey Gusztáv felújított síremléke
irodalomban van ilyen, nálunk ő a legjellemzőbb a mindszenti evangélikus temetőben
képviselője. Az egyversű költő, akinek egyszer, egyetlen egyszer sikerült élő kontaktusba jutni a közönség ezreivel, aki egyetlenegy verset írt - a
többi mind csak arra való, hogy legyen mit ennek az egynek kedvéért elfelejteni.” 8
Csengey Gusztáv sírja Miskolcon, a Mindszenti temetőben van. Születésének 100.
évfordulóján a város ünnepségeket rendezett emlékezetére, felesége ezt még megérte.
Szobra – Borsodi-Bindász Dezső alkotása – a Belvárosi evangélikus templom udvarán
található.
Felhasznált irodalom
Bruckner Gyz: A miskolci jogakadémia / Miskolc, 1996.
Csengey Gusztáv: A lengyel fogoly / in.:https://www.eternus.hu/vers/2101
Csengey Gusztáv hagyatéka / in.: http://magyarszak.uni-miskolc.hu/kiadvanyok/textmuhely/
textmuhely3.pdf
Kiss Pál: Az egyversű költő / in.: http://epa.oszk.hu/00000/00022/00114/03641.htm
Szigeti Jen: Az egyversű Csengey Gusztáv / in.: http://magyarszak.uni-miskolc.hu/
kiadvanyok/mozes70/mozes70.pdf
Szts István Gergely: Barakkok és tisztviselővillák- A trianoni menekülteket befogadó miskolci telepek helyzete az 1920-as években / in.:http://epa.oszk.hu/00400/00462/00043/1741.
htm
Tóth Árpád: Az egyversű költő / in.: http://epa.oszk.hu/00000/00022/00379/11612.htm



Az eperjesi-miskolci jogászifjúság diákélete, Miskolc, 1925
Csengey már gyermekkorában tudta kívülről Petőﬁ minden versét.

Kiss Pál: Az egyversű költő
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Kabdebó Lóránt

Rejtekút
Szabó Lőrinc személyiséglátomásában
Szabó Lőrinc egy eddig ismeretlen Szent Ágostonfordítását próbálom elhelyezni a költő poétikájának
alakulásában. Rátalálva a szöveg – a heideggeri szóhasználattal élve – rejtekútnak mondható szereplehetőségére Szabó Lőrinc szöveguniverzumában. Ugyanakkor
egyéb szövegeinek sejtelmeivel összekötve, a pályakép
teljességébe való beleszövődöttségére is utalhatok.1
Mi az, amit eddig Szabó Lőrinc poétikájának leírásaiban egymást ismételve, kiegészítve, felülírva hangsúlyoztunk? „A: Rettenetes. De ne törődj vele, mert
mindezen nem lehet változtatni. / B: Nem lehet vál- Kabdebó Lóránt
toztatni? Hisz ez még rettenetesebb!” Egy beszélgetésből rögtönzött mottó 1927-ből, egy csak napilapban megjelent Szabó Lőrinc-vers
bevezetője.2 Aztán: „Hogy rettenetes, elhiszem, / de így igaz.” – kezdi Szabó Lőrinc
talán legismertebb és legvitatottabb versét a harmincas évek elején. Az alulmaradt
ember kétségbeesését felvezetve.3 A modellt is megrajzolja: „s mint cellábazárt néma
őrült, / ki csak dühöng s ajtót nem lel sehol: / mellében futkos és ugat / egy új, vad,
állati sikoly.” – évtizeddel a Nagyon fájt megelőzve.4
Előfutárai az austerlitzi csatatéren az üres égre tekintő szerepvesztett Andrej hercegig visszavezethetően Eliot Prufrockjától Gottfried Benn rákbarakbeli látomásáig,
Cendrars a transzszibériai expressz utasától Ezra Pound Mauberleyjének vívódásaiig,
vagy Kavaﬁsz barbárokra váró esettanulmány-verseitől Ady Margita-regénye személyiségvesztett tájékozódó emberéig. Trójai Hector és Hamlet királyﬁ helyett már a „boldog
békeidőkben” (hisz 1912-es költeményeket idézek!) felfedezik az ember személyiségét
megrontó perspektívátlanságot, megaláztatást, megelőzve a huszadik század elkövetkező borzalmait. Ez az új az emberiség múltbéli történeteihez és eljövendő borzalmaihoz


Ezzel a tanulmánnyal búcsúzom több évtizedes OTKA-pályázataim sorától, amelyekkel a Szabó
Lőrinc-kutatást megalapozhattuk (legutolsóként: K 108417). A projekt pályázását tanítványom,
Nagy Csilla PhD folytatja junior minőségben, magam szenior kutatóként veszek rész a Szabó
Lőrinc szöveguniverzum és életpálya további kutatásában.

Szabó Lőrinc, Tízezer magyar gyermek, Pesti Napló, 1927. ápr. 17., 66. = UŐ Összes versei, s. a. r.
Kabdebó Lóránt, Lengyel Tóth Krisztina, Bp., Osiris, 2003 (Osiris Klasszikusok), II, 620–623.;
http://dia.jadox.pim.hu/jetspeed/displayXhtml?docId=0000001053&secId=0000102628. (Letöltés ideje: 2017.05.18.)

Szabó Lőrinc, Semmiért Egészen, Pesti Napló, 1931. máj. 24., 35. = Uő Összes versei, i. m. I, 288–289.

Szabó Lőrinc, Tízezer magyar gyermek, i. m., 381.
Évfordulók
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képest. De mindez nem csak ﬁlozófusok képzelme, hanem ﬁzikusok által felvetett,
népszerűsített természettudományos gondolat is. Schrödinger: „De tisztán természettudományos kutatással a legkevésbé sem tudjuk meghatározni a nagy egésznek az értelmét. Minél alaposabban vizsgálódunk, annál értelmetlenebb minden. A lejátszódó
színdarab nyilvánvalóan csak a szemlélődő szellemmel való kapcsolatban nyer jelentést.
De hogy ez milyen kapcsolatban áll vele, arról a természettudomány csak értelmetlenségeket tud mondani: mintha éppen annak a színdarabnak a következményeként jött
volna létre, amelyet éppen néz, s el is pusztul majd benne, amikor a Nap kihűl, s a Föld
jég- és kősivataggá válik”.6 És Heisenberg: „A kvantumelmélet, mint Bohr kifejezte,
arra emlékeztet bennünket, hogy az élet harmóniájának keresése közben sohase felejtsük el: az élet színjátékában nézők és ugyanakkor szereplők is vagyunk”.7
A magyar költészet a Németh G. Béla felidézte önmegszólító versforma8 sajátos
válfaját hozza létre a két világháború közötti időben, a dialógikus poétika formációt,
melyben a költő egyenlő eséllyel hagyja szóhoz jutni az önmegvalósításra törekvő és
az ennek lehetetlenségét konstatáló szólamot. A két szólam ugyanakkor nem zárja ki
egymást, a költők nem poláris ellentétükben ragadják meg őket: ezek ugyanis feladataikat két, egymást nem metsző síkban oldják meg. Az egyik cselekvő jellegű: a vágyak
síkján jelentkezik, és teljesíti önmagát, szerepeket vesz fel, és lázad a külvilág nyomása
és a belső végtelen pusztulása ellen; a másik szemlélődő jellegű: a külvilág öröknek
látott szövevényének tudomásulvételében, a tehetetlenségben teljesül ki, szkeptikusan
beletörődik a változtathatatlanba. Nevezzük az egyik szólamot az aktorénak, a másikat
a nézőének, mindkettő azonos eséllyel van jelen e versekben, a tudatban lezajló „tükörszínjáték”, a dialogikus költői paradigma egyformán szükséges szereplői. E kettő
feszültségéből adódik a legmeghatározottabban a Szabó Lőrinc-lírában megfogalmazódó „Te meg a világ” szembesítésének „tükörszínjáték”-jellegű versbeli megjelenési formája, melyet szakmánk rendszerváltó konferenciáin még valaha a pécsi Janus
Pannonius Tudományegyetemen „én is kerekítem, te is kerekíted” alapon, fúgaként
műfajok szerint, majd a Miskolci Egyetemen írókra fókuszálva továbbgondoltunk.9


Lásd A Margita európai rokonai (Literatura, 1998. 2/147–172.) c. tanulmányomat. = Kabdebó
Lóránt, „Ritkúl és derűl az éjszaka” (Harc az elégiáért), Csokonai Kiadó, Debrecen, 2006. 13–45;
http://mek.oszk.hu/05600/05654/05654.htm2 (Letöltés ideje: 2017. 06.01.)

Erwin Schrödinger, Válogatott tanulmányok, ford. Nagy Imre, Gondolat, Bp., 19852. 278–280.

Werner Heisenberg, Fizika és ﬁlozóﬁa. = Válogatott tanulmányok, ford. Kis István, Gondolat,
Bp., 1967. Német eredetiben: „In dieser Weise erinnert uns, wie Bohr es ausgedrückt hat, die
Quantentheorie daran, dass man beim Suchen nach der Harmonie im Leben niemals vergessen
darf, dass wir im Schauspiel des Lebens gleichzeitig Zuschauer und Mitspielende sind.” (Physik
und Philosophie, 1959, Ullstein Buch NR. 249., West-Berlin, 1961. 40.)

Németh G. Béla, Az önmegszólító verstípusról, = Uő, Mű és személyiség, Magvető, Bp. 1970. 621–
670.

A konferenciák lírára és Szabó Lőrincre vonatkozó kötetei: „de nem felelnek, úgy felelnek.” (A
magyar líra a húszas-harmincas évek fordulóján), szerk. Kabdebó Lóránt, Kulcsár Szabó Ernő,
Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, Pécs, 1992, 245 p; Tanulmányok Szabó Lőrincről, szerk. Kabdebó
Lóránt, Menyhért Anna, Anonymus, [Bp.], 1997, 253 p. (Újraolvasó).
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Ennek a vizsgálódásnak egy epizódja lehet, amint egy versszak értelmezését alakítva magának a dialógikus poétikai paradigmának a mibenlétére Kulcsár-Szabó
Zoltán kollégámmal egymással vitatkozva évtizedeken át rákérdezünk. Magam
kiindulása Szabó Lőrinc-monográﬁám második kötetében a Te meg a világ kötet személyiséglátomását leíró fejezetében hangzik el, a védekezésre szoruló aktor
és a kiszolgáltatottságot a maga állandóságával tudatosító néző szembesítésével.10
Kulcsár-Szabó Zoltán Szabó Lőrinc-monográﬁájában pedig utóbb ekként deﬁniálja ezt a „tükörszínjátékot”: „A Te meg a világ kevésbé az individualitás önleírását,
mint inkább ennek végső lehetetlenségét tárja fel, az individuum költészete helyett
az individuum válságának költészetét megvalósítva.” „[J]elezvén ezzel, hogy e differencia mentén nem annyira a lírai én »alakja«, hanem annak olvashatatlansága
ismerhető csak fel”.11
Én már ebben a megfogalmazásban benne hallom a kétely hangját is, amely az individuum védelmére berendezkedő megalázkodó bezárkózásnak az oximoronját is sejti: az
Egy-nek megjelentethető kettős értelmezését kívánja. Nemcsak a védekezésbe szorult
aktor állapotának jellemzését, de a néző ﬁgyelőállásában megjelenő keresésnek valami
egészt átfogó rálátására való sejtelmeit is. Mert csak így válik érthetővé a Te meg a
világ kötet ikonikus versének, Az Egy álmainak12 hal-hasonlata, mely értelmezésének
eddig magam is többszörösen – sohasem teljesen sikeresnek érzetten – nekiugrottam:
Szökünk is, lelkem, nyílik a zár,
az értelem szökik,
de magára festi gondosan
a látszat rácsait.
Bent egy, ami kint ezer darab!
Hol járt, ki látta a halat,
hogyha a háló megmaradt
sértetlenűl?
Ugyanis e kép grammatikai-logikai szerkezetét mindaddig teoretikusan mesterkéltnek éreztem, amíg meg nem találtam a szöveg eredetét. A Werther-beli bolond ﬁú
mond hasonlókat. Miként Szabó Lőrinc is éppen azzal viaskodik a vers során, hogy
nem akar „bolond / szövevényben lenni szál”. Hogy mennyire fontosnak tartja ezt a
művet, bizonyítja: költészetének a harmincas évek során elkövetkezett poétikai váltásait éppen e Goethe-regény alapján tudatosítja verseiben. Az évtized elején ugyanis
a költészetében tisztázásra vágyó személyiségzavar megjelentetését addigi költészete


Kabdebó Lóránt, Szabó Lőrinc személyiség-látomása az 1929–32-es versekben, ItK, 1971. 443–465.
= Uő, Útkeresés és különbéke, Szépirodalmi, Bp., 1974. 59–104; http://mek.oszk.hu/05200/05232/
html/kabdebo_utkereses0003.html (Letöltés ideje: 2017. 01. 01.)

Kulcsár-Szabó Zoltán, Tükörszínjátéka agyadnak : Poétikai problémák Szabó Lőrinc költészetében,
Budapest, Ráció, 2010, 91–104; az idézet: 101.

Szabó Lőrinc, Az Egy álmai, Pesti Napló, 1931. március 15., 41. = Uő Összes versei, i. m., I,
259–260.
Évfordulók
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meghatározó – és a magyar líratörténet egyik kiemelkedő – kötete, a Te meg a világ
központi jelentőségű darabjának Az Egy álmai című versében valósítja meg, benne
éppen e Goethe regényből származó extrém szöveg intertextuális feldolgozásával.13 A
Max Stirner későbbi történeteit megelőző, Goethénél még extrémnek feltűnő, és éppen ezért a narrációban csak epizódikus helyet elfoglaló személyiségképlet a Szabó
Lőrinc-i költészetben Stirner ihletésére14 már központi helyet kap, a kötet emblematikus versének – és ezáltal költészete akkori poétikájának – válik meghatározó narrációs
eseményévé. Majd Szabó Lőrinc a vers megjelenése után – eddigi gyakorlatát követve,
lásd Baudelaire, majd Verlaine fordításköteteit – elvállalja Goethe Wertherének megszólaltatását is magyarul. A Goethe-szöveg Szabó Lőrinc fordításában, a vers keletkezését követően ekként hangzik:15
„– Szóval boldog volt? – kérdeztem. – Ah, bár lennék megint az! – mondotta. –
Akkor olyan jól éreztem magamat, olyan könnyű, olyan jókedvű voltam, mint hal
a vízben. – Heinrich! – kiáltott most egy öregasszony, aki az úton felénk tartott. –
Heinrich, hol bujkálsz? Mindenütt kerestünk, vár az ebéd! – A ﬁa? – kérdeztem, és
az asszonyhoz léptem. – Igen, az én szegény ﬁam – válaszolt. – Nehéz keresztet mért
rám az Ur. – Mióta ilyen? – kérdeztem. – Csak fél esztendeje, hogy ilyen csendes
– mondta. – Hálistennek, hogy már ennyire van, azelőtt egy álló esztendeig dühöngött, meg is láncolták a tébolydában. Most légynek se vét, csak mindig királyokkal
meg császárokkal van dolga. Olyan jó, szelíd ﬁú volt, segített, hogy megélhessek,
gyönyörűszép volt a kezevonása, és egyszerre csak búskomor lesz, forró lázba esik,
aztán őrjöngeni kezd, és most úgy van, ahogy látja az úr. Ha mind elmesélném –.
Félbeszakítottam beszéde árját, és megkérdeztem: – Milyen időt magasztal a ﬁa,
hogy akkoriban oly boldog volt, olyan jól érezte magát? – Szegény bolond! – Felelt
szánakozó mosollyal az asszony. – Biztosan arra az időre gondol, amikor nem volt
eszénél, mindig azt dicséri; azt az időt, amit a bolondokházában töltött, ahol semmit sem tudott magáról –. Mint egy mennykőcsapás, úgy ért ez a közlés, valami
pénzdarabot nyomtam az öreg markába, és gyorsan otthagytam őket. – Amikor
boldog voltál! – kiáltottam fel, a város felé sietve. – Amikor oly jól érezted magadat,
mint hal a vízben!”
Csakhogy Szabó Lőrinc verse el is válik a goethei értelmezéstől, már a huszadik
század, a Bolyai utáni ﬁzika szülötte. A „bolond szövevény” poétikai kanonizációja.
Ha pedig követem kollégám sejtését, akkor a Werther egyik szereplőjének, az őrült
ﬁúnak a szövegét alkalmazó képet a versben a személyiség megbomlását értelmező


Johann Wolfgang von Goethe, Die Leiden des jungen Werther – Kapitel 2, 1772, Am 30. November, http://gutenberg.spiegel.de/buch/3636/2. (Letöltés ideje: 2017. 06. 03.)

„A címhez: én megvettem, olvastam, szerettem, sőt be is köttettem s könyvtáramban ma is őrzöm
Stirnernek Der Einzige und sein Eigentum című munkáját.” (Szabó Lőrinc, Vers és valóság : Bizalmas adatok és megjegyzések, szöveggond. Lengyel TÓTH Krisztina, jegyz. Kiss Katalin, Bp., Osiris,
2001 (Osiris Klasszikusok) 339–340; http://dia.jadox.pim.hu/jetspeed/displayXhtml?docId=0000
001020&secId=0000098390. (Letöltés ideje: 2017. 06. 03.)

Goethe, Werther szerelme és halála (Második könyv, 1772. november 30.), ford. Szabó Lőrinc, Az
Est Lapkiadó RT. és a Pesti Napló RT. kiadása, Bp., 1933, 204–206. (Filléres klasszikus regények).

 ﱻ12 ﱾ

Miskolci Keresztény Szemle



2017/4. (52. szám)

tudatállapot képi átgondolásaként kell elfogadjam. Olyan határhelyzetként, ahova
a huszadik századi költők a személyiség elemzésben a legveszélyesebb tudati állapot
rögzítése során jutottak. Szabó Lőrinc pszichológiai versszervező erejében éppen erre
érzett rá. A goethei normához képest „beteg” és „bolond” szövevényként vizsgálja meg
a materialistán láttatott világot. Mindenesetre ekkor a Szabó Lőrinc-i líra egyik sokat
vitatott – vádolt és magyarázott – alap paradoxonához jutunk: egyszerre válik önzővé
és az ember példájává, a többi emberrel szembefordulóvá és az ember védőjévé. Mégis költészete diﬀerenciálódását szüli meg ez az ellentmondás. Új korszak nyílik innen
költészetében. Az agresszív magány, az önzés tulajdonképpen csak egyik összetevője
lírai számvetésének. A néző a körülményeket vizsgálva olyan világot fedez fel, amely
az egyes embert a külső rend tagadására készteti, és védekezni csak úgy tud ellene,
hogy a belső igazság, a ,,saját törvény” önző védelmi vonala mögé húzódik. Itt jelenik
meg a tudat olvashatatlanságának állapota is. Ez ellen lázad ezekben a versekben is az
aktor indulatával foggal-körömmel, de feloldódást nem talál. Nem is találhat, hiszen
ez az agresszív magány Szabó Lőrincnek nem válasza, hanem felfedezése, amelyet
minden egyes emberre jellemzőnek tart. Ennek következetes végiggondolását vállalja költészete személyiségetikai programjává (Lásd legismertebb versét, a Semmiért
Egészen címűt). Szövegei ezt követve amennyire távolodóban lettek az eseményektől,
annyira kerültek közelébe az eseményekben részt vevő emberekhez, és veszélybejutott nemzetéhez.16
Csakhogy ez a Szabó Lőrinc pályaképét időben megosztó elkülönítés csak az életműnek a költő által publikált sorrendjét követve állja meg a helyét, ugyanis éppen a
költő egész művén átvezető „rejtekutat” hagyná ﬁgyelmen kívül.
Fiatal kollegám elfogadva az intertextuális goethei szövegazonosítást, nagydoktori
védésének válasz-szövegében a Werther-fordítást leíró Szabó Lőrinc-verset is felidézi
(Werthert fordítva és mindig17), mint amelyben a költő „bőven él a börtönbe zártság
és a majdhogynem elképzelhetetlen határátlépések képzeteivel”.18 Kulcsár-Szabó Zoltánnak ezt a megﬁgyelését én pedig a vers keletkezésének ﬁlológiai történetével is
igazolhatom, egyben pedig a költő poétikájának időbeli megosztásának felülírásával
is kapcsolhatom. Ugyanis a regényfordítás zárása és Az Egy álmai keletkezése idején
Szabó Lőrinc csak a hal és hálóra visszaemlékező iker-képre utaló képzetét írja meg
vázlatfüzete gyorsírásos vázlatában,19 melyet akkor mégsem tud teljes verssé befejezni,
csak jóval később („1938 jan. 9. végig megcsináltam”), amikor ráﬁgyel az oximoron
értelmezhetőségére is: a bezártság és elszabadultság kettős szemléletének értelmére.
Egyszerre kétféle világban egyenrangúan benne élni: a logika és pszichológia egymást
opponáló, egymásból ki mégsem bonyolódható metaﬁzikájához eljutni.


Kabdebó Lóránt, A Szabó Lőrinc-vers mondhatósága, Parnasszus, 2009, tél (Szabó Lőrinc –
redivivus), 77–92. = Uő, Centrum és redivivus, Bp., 2012, 52–53. (Parnasszus Könyvek).

Szabó Lőrinc, Werthert fordítva és mindig, Az Est, 1938. jan. 16., 8. = UŐ, Harc az ünnepért, Budapest,, 1938, 98–100; UŐ Összes versei, i. m. I, 488–490.

Kulcsár-Szabó Zoltán, Válasz az opponensi véleményekre, Bp., 13-1-09.

MTA Könyvtára Kézirattára, Ms 4651/282.
Évfordulók

 ﱻ13 ﱾ

Mint ahogy ennek a nyomait megtalálom már a kései Goethénél is, ha ironikusan
értelmezhető felhanggal is társítva – és ezt a verset, mint sajátjával rokonabbat éppen
abban az időben le is fordítja Szabó Lőrinc:
Prooemion20
Miféle Isten volna, aki pusztán
kintről forgatná világunk az ujján?!
Együtt kell neki áthatnia kint s bent
Mindenben magát s magában a Mindent,
hogy ami benne él s mozog s ha lehet,
tüze-szelleme sose hagyja el.
És ez már hasonlít éppen a Werthert fordítva és mindig címmel befejezett Harc az
ünnepért kötetbeli vers későbbi hangsúlyához, ahol a címben kimondott „és mindig”
éppen egy időben eddig láthatóan csak később megjelenő ars poeticához (mégpedig
annak időben állandó érvényességét is felvállalva!) kapcsolná a verset. Miként azt Szabó Lőrinc a bibliai Jób beszédét magyarázó rádióelőadása szerint értelmezheti: „Jób
barátai mindig úgy beszélnek, mintha az isten titokban kihallgatná őket. Jób viszont,
az »Istenen belüli« lázadó, őszintén beszél”.21
Ennek, az „Istenen belüli” hangnak ugyanis megtaláltam egy rejtélyes, elrejtett
szövegét Szabó Lőrinc szöveguniverzumában már jóval korábbról, 1925-ből, melyet
ezzel az ajánlással ad át akkori talán legközvetlenebb barátjának: „Ascher Oszkárnak
ezt a próbálkozást, kérve, hogy sose juttassa el nyomdába ezt a részben hamis, egészében igaz Szent-Ágoston-szöveget. 1925. szept. 15. Szabó Lőrinc.” Íme a szöveg, „a
Confessiones I–IV.-alapján fogalmazva”:22


Az öreg Goethe (1801-1832) : Antológia a költő öregkorának műveiből, ford. Szabó Lőrinc, TurócziTrostler József, Kner, Gyoma, 1932, 12–13.

Szabó Lőrinc, Isten és a világ I. = Uő, Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, s. a. r., jegyz.,
utószó Kemény Aranka Osiris, Bp., 2013. 567.

Az autográf tisztázat és fogalmazványa a Petőﬁ Irodalmi Múzeum Kézirattárában, V. 3802 jelzet
alatt. 1973-ban kerültek a Kézirattár állományába, szórványként, Hont Ferenctől (Borbás Andrea
szíves közlése). A szöveg felkínálta poétikai szereplehetőség elemzése mellett megmutattam egy
református teológusnak, rákérdezve, miként olvassa ő ugyanezt a szöveget. Tófalvy Éva oly szépen
olvasta válaszlevelében a szöveget, hogy azt feltétlenül meg kell osztanom írásom olvasóival is:
„Érdekes, hogy Szabó Lőrinc nem akarta közölni ezt az igen mély istenismeretet (ha van ilyen
egyáltalán) és hitet tükröző zsoltárját (zsoltár-parafrázisát? szabadversét?, esszéjét?) – az Istenben
létező, és mégis őt kereső, gondolkozó ember vallomását, aki a bizonyosságot a „remélt dolgok valóságában” (Zsid 11,10) találja csak meg. Érdekes az is, hogy Szent Ágostont magyarra szinte csak
római katolikusok fordították, Szabó Lőrinc szóhasználata mégis a református zsoltárfordítások
(Károli) nyelvezetéből ered. A végét olvasva hirtelen az a benyomásom támadt, hogy nekünk üzen
– a hitvallás legyen a mindenkori élők kényszere, mielőtt felhangzik a kövek kiáltása. »vereség a
szó annak, aki rólad beszél, s mégis: jaj azoknak, akik hallgatnak rólad ott, ahol a beszélők már
elnémultak.«” A korábban elbújtatott szöveg ezzel a rádió nyilvánosságán keresztül mégis csak
publikálódhatott.
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Szent Ágoston: Isten dícsérete
Nagy vagy, Uram, és nagy a te dicséreted; és nem tudom, mi néven hívjalak, mikor
magamba hívlak. S hová jöhetne belém az isten, aki az eget és földet teremtette? Hová
hívjalak magamba, mikor benned vagyok? Hová mehetnék, elhagyva eget és földet,
hogy kívűlről jőjjön belém az isten, aki így szólt: betöltöm az eget és földet?
De befogad téged a föld s az ég, mert te betöltöd őket? Vagy betöltöd, és túlcsordúlsz
rajtuk, mert nem bírnak befogadni? S hova ömlik ami megmarad belőled, ha már
túlcsordúlt veled az ég s a föld? Vagy nincs szükséged semmire, hogy összetartson, te,
aki mindent összetartasz, mert mindent, amit te töltesz meg, összetartva töltesz meg?
Nem az edény, lelkeddel súlyosult sok edény, építi föl roppant vázaidat, mert széttörik a
váza, törik az edény s te nem ömölsz ki belőle. S mert téged, Egész, semmi se bír befogadni egészen, részben fogad be minden, s minden ugyanabban a részben? Vagy egyik
az egyiket, a nagyobb a nagyobbat s kisebbet a kisebb? Van részed, amelyik nagyobb,
kisebb is van az egészben? Vagy mindenütt egész vagy és semmi se fogad be egészen?
Mi hát az én uram, istenem? Mi lenne, kérdem, ha nem az Úristen? Mert ki úr az
Úron kívül, és ki isten az Istenen kívül? Csúcs vagy uram, a jóság orma vagy, kints bent- ható, mindenható, irgalom, hatalom, rendithetetlen rebbenő, torony, tető,
legszebb és legszentebb erő, alakban szilárd és megfoghatatlan, mindennek változása,
sose uj, sohase régi, mindennek ujulása; elsorvasztod a kevélyeket, és nem tudják;
mindig munkás, mindig pihenő, gyüjtő és nem szűkölködő; szerelem vagy, vihartalan, féltékeny, és zavartalan, megbánás, fájdalomtalan, haragszol és te vagy a csönd.
Túlﬁzetnek, hogy adós légy, s kinek van kincse, mi nem a tiéd. És visszaﬁzetsz, senki
adósa; mindent elengedsz és semmit se veszítesz. Mert csúcs vagy, uram, a jóság orma
vagy, s vereség a szó annak, aki rólad beszél, s mégis: jaj azoknak, akik hallgatnak rólad
ott, ahol a beszélők már elnémultak.”

Évrordulók
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És feltételezhetően ezt a szöveget csatolja az 1940 húsvétján mondott rádiós előadásába (a szemelvények nem maradtak meg), melyet így vezet fel: „Önvallomásai
egyik leggyönyörűbb alkotása az önéletrajzi irodalomnak: ennek az elejéről emelünk
ki most egy isten hívó és magasztaló himnikus részletet. A nehézveretű stílus szómágiája éppúgy hat benne, mint a spekulációk labirintikus ﬁnomsága, az árnyalatok és
ellentétek csodálatos játéka”.23
És mellé ideidézem a gyorsírásban szintén rejtve tartott, Jeszenyin halála ürügyén
a meghalást és az Isten-látást szonetté szövő szövegét:24
Isten
Fönt mozdulatlan szem vagyok, derü és
szellem, ki mindent elbüvöl.
Lent hús és tenger s a gyönyör
mint édes, puha és iszonyú fűrész
jár gerincemen, rajta hegedül,
ahogy a testi szerelem
végső percei, de szüntelen,
rég szüntelen és könyörtelenül!
Hol vagyok? Ha pillám lezárúl,
testem ízekre hullva száguld
zavaros, sötét, óriás körökben.
S ha lassan ujra fölnézek: fölöttem
hüvösen ragyog és teremt
Isten, az Értelem és a Rend.
Ha ezeknek az elrejtetten alakított szövegeknek az ismeretében olvasom a Baránszky-Jób
László ﬁgyelmeztetése25 alapján eddig csak „az önzés cápája” stirneri ihletésűnek értelmezett Az Egy álmai című verset, akkor – továbbalakítva a Kulcsár-Szabó Zoltán „kerekítette”
fúgát – az individuum újfajta védekezésének poétikáját nyitja meg, az időn és téren belüli
individualista Egy fogalomnak egy metaﬁzikai Egységes létformában való elhelyezettségének megálmodását. Miként a véletlen következtében majd éppen utolsó versében, a
Holdfogyatkozásban sikerül megfogalmaznia, ráutalva egész költészete poétikai rejtekútjára


Szabó Lőrinc, Isten és a világ II. = Uő, Irodalmi tanulmányok, i. m., 573.
Melyet valaha Fried István barátom köszöntésére készült kötetben fedtem fel: Kabdebó Lóránt,
Kedves Pista Barátom! [Szabó Lőrinc: Szergej Jeszenin utolsó éjszakája] = Serta Paciﬁca: Tanulmányok Fried István 70. születésnapjára, szerk. Ármeán Ottilia, Kürtösi Katalin, Odorics Ferenc és
Szörényi László. Szeged, Pompeji Alapítvány, 2004, 9–18. Lásd még: Kabdebó Lóránt, „Ritkúl
és derűl az éjszaka”, i. m., 75.

Szabó Lőrinc kutatásaim kezdőlépései idején, első találkozásunkkor hangsúlyosan emlegette.
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is: „Bár meg se moccan, rohan minden út”.26 Amellyel egyben az individuum sérthetetlenségét is vízionálhatja: a „rettenetes”-sel szemben a „ha még lehet” mentelmi állapotát:
a mi hazánk az Egy, amely
nem osztozik:
álmodjuk hát, ha még lehet,
az Egynek álmait!
A „tragic” mellett a Yeats-i „joy”27 sejtelmét abban a képzetes helyzetben, amelyben
a „Nagy Bumm”-ot és az imádkozásba merültség magasztos létállapotát Szabó Lőrinc
Szent Ágoston-fordításával és Jeszenyin-halál-versével egyidőben összeszövi T. S. Eliot The
Hollow Men című versének záradékában. Megteremtve ő is a „spekulációk labirintikus
ﬁnomságát”, „az ellentétek csodálatos játékát”. Szabó Lőrinc későbbi fordításában:28
Lánc lánc eszterlánc
eszterlánc eszterlánc
fügekaktusz visz a tánc
hajnalhasadáskor.
Az eszme
és a valóság közé
a mozgás
és a tett közé
odahull az Árnyék
Mert Tied az Ország
A fogantatás
és a teremtés közé
az indulat
és a válasz közé
odahull az Árnyék
Nagyon hosszu az élet


1957. június 18-án még igali barátainak panaszkodik a költő, hogy „az első és második korrektúra
közt csodálatos módon ellassult, vagy éppen megállt” a Tücsökzene második, bővített kiadása.
(Kabdebó Lóránt, Az összegezés ideje : Szabó Lőrinc 1945–1957, Szépirodalmi, Bp., 1980, a szerző által javított, bővített változat: http://mek.oszk.hu/05500/05590/html/07.htm [Letöltés ideje:
2017. 06. 03.]) Szerencsére, mert így a május 16-án véglegesített Holdfogyatkozás elkészülhetett,
azt Domokos Mátyásnak, a kötet szerkesztőjének elküldhette, és így a vers jellegzetes záró darabjává válhatott a műnek, sőt végül is az életműnek.

A fogalmat W. B. Yeats The Gyres c. verséből vettem: „Hector is dead and there’s a light in Troy·/
We that look on but laugh in tragic joy.” W. B. Yeats Selected Poetry, s. a. r., jegyz., bev. A. Norman
Jeffares, Pan Books in association with Macmillan London, 1990, 180.

Szabó Lőrinc, Az üresek = Uő, Örök Barátaink: A költő kisebb lírai versfordításai. s. a. r. Horányi
Károly, Kabdebó Lóránt, Bp., Osiris, 2002 (Osiris Klasszikusok), II, 824–828.
Évrordulók
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A vágy
és a görcs közé
a lehetőség
és a megvalósulás közé
a lényeg
és az alászállás közé
odahull az Árnyék
Mert Tied az Ország
Mert Tied
Az élet
Mert Tied a
Ez a vége a földi világnak
ez a vége a földi világnak
ez a vége a földi világnak
nem bomba, csak egy buta nyekk.
És e vers fordításának ihletében majd a világégés és üldöztetés napjaiban maga Szabó Lőrinc is fogalmazza a Hálaadás című versét,29 amelyben megteremti a „te” meg „a
világ” közötti egyensúlyi állapot felsejlő poétikai elbeszélhetőségét: „Némán feküszöm
/ lét s nemlét közt egy ingó küszöbön.”
Forrón, mint a könny,
buggyan ajkamra a szív, az öröm,
a hála, hogy élek, hogy voltak csodák,
hogy oly szép, oly gyönyörű a világ,
mikor
mikor
mikor minden csak játék s butaság.
Ezeket az első olvasat szerint ok-okozati logikájú részletek mulandóságára ﬁgyelmeztető, a poétika iróniájával tér-időbeli narratívává, a „kint ezer darab” részévé lefokozott vers-zárlatokat a Szent Ágoston-i szöveg megismerése egyben a maga „Istenen belüli” létezésére is felemelve olvastatja.
Vagy nincs szükséged semmire, hogy összetartson, te, aki mindent összetartasz,
mert mindent, amit te töltesz meg, összetartva töltesz meg? Nem az edény, lelkeddel


Szabó Lőrinc, Hálaadás, az 1945-ben befejezett verset végül is 1948-ban adja közre az általa is
szerkesztett Válasz c. folyóiratban, 1948, szept., 655–659 = Uő Összes versei, i. m., II, 292–294.
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súlyosult sok edény, építi föl roppant vázaidat, mert széttörik a váza, törik az edény s
te nem ömölsz ki belőle. S mert téged, Egész, semmi se bír befogadni egészen, részben
fogad be minden, s minden ugyanabban a részben? Vagy egyik az egyiket, a nagyobb
a nagyobbat s kisebbet a kisebb? Van részed, amelyik nagyobb, kisebb is van az egészben? Vagy mindenütt egész vagy és semmi se fogad be egészen?
Ismét idéztem a szöveget, hogy felvezesse annak fogalmazványát is, amely a fordítás
során felvetődő poétikai problémákat még inkább értelmezteti:

Miként a már idézett Isten és a világ címmel 1940-es húsvéti és pünkösdi rádióműsoraiban fogalmaz: „Akiben van fantázia, az akkor sem tud hitetlen lenni, ha
annak hiszi magát. Ateista verset még nem írtak; s ahogy a modern ﬁzika sugárzássá diﬀerenciálja az egész anyagi világot, úgy ﬁnomul szellemmé a földi matéria
sok tüntetően materialista költeményben. A szerelemben és minden misztikumban
mindig istennek vagy isten modiﬁkációinak a mágnese borzongatja a költők idegeit.
Még esetleges kételyük, lázadásuk és panteista önistenítésük is csak új és rejtettebb
kísérlet a csöndes vagy rettentő titok, az igazság megközelítésére és megvilágítására; s ebben is nem egyszer ﬁlozófusoknak és egyházatyáknak a rokonai.” Majd az
egészet ezzel zárja: „Igen, a költő csak szavakat mondhat; de ezek a szavak néha az
Igének, a Logosznak a szavai”.30 Megadva ezzel a menekülő Egynek az Egységbe
kötő sejtelmét.
Mindez a rejtekútként egész költészetében jelenlévő poétikai fantázia végül is felülírhatja a materiális valóságot érzékelő narratíva Pilinszky által jellemzett összekapcsoltságát a Kant-Laplace-i „pontosan és szépen” leírható világképpel.31
Ehhez találja meg és rejti el poétikájából kisugárzó metaforáival, maga számára is
tudatosítva találata kivételes és rejtélyes voltát, rejtekút jellegét, „az ajtót nem lel se


Szabó Lőrinc, Isten és a világ I. = Uő, Irodalmi tanulmányok, i. m., 566.
„ﬁlozóﬁáját gyermekesnek találtam, majdnem olyan, mint hogy a világ egy nagy óra, amint lejár.
Az ő világﬁlozóﬁája Kant-Laplace-nál tart.” Pilinszky János, Jegyzetlapok = Uő, Publicisztikai írások, s. a. r. Hafner Zoltán, Bp., Osiris, 1999, 274.

Évrordulók
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hol” rettenetes látomásával vitába szállva, „Furcsa ez” – felvezetéssel: 1928-ban: „Falba
léptem s ajtót nyitott a fal”,32 majd 1947-ben:
De, hogy a
Mindenség is csak egy Költő Agya,
úgylátszik, igaz. – 33
Ezáltal kerül az ironikus oximoron viszonyába Szabó Lőrinc poétikájában a kimondott „Prufrock-sors” és a hallgatással a vers gyakorlatából kisugárzó „Istent hívó”
reménykedés. Az egymással szembesülő aktori kétségbeesés materialista szólama így
nemcsak a kétségbeejtő kép időtlen rögzítésére kényszeríti a nézőt, hanem az egészet
magában foglaló Egység vágyképét is hordozza – már a korábbi versekben is: „mért
dolgozik a test a lélekért?”34 Ezért mondhatja kései versemlékeztetőjében maga a
költő is, a Vers és valóságban erről, a Te meg a világ kötetbeli Materializmus című
verséről: „a vers éppen annyira viselhetné azt a címet is, hogy »spiritualizmus«”.35 És
miként a Szabó Lőrinc-i verssel szinte egyidős Eliot-i Journey of the Magi misztikus
utazásának summázását, az Egy kettős értelmének összeolvasztását éppen a halál
tényével értelmezve – „I should be glad of another death” – 1947. augusztus 29-én
ekként fordítja utóbb Szabó Lőrinc: „Örülnék egy másik halálnak”; majd véglegesítve: „Másik halált szeretnék.”
Szintben és időben kapcsolódva a világlíra akkori – szerintem – legjelentősebb poétikai eseményeivel, a kései Rilkétől Yeatsig, Eliottól Poundig ívelő, a lét s nemlét
közt egy ingó küszöbön érzékelt „színjátékot” a „tragic joy” elégikusságával feltöltő
korszakos poétikai formációjával.
Utólagos mottó:
„Azt hiszem, az emberi agy valóban az anyag evolúciójának csúcsa,
legkomplexebb terméke. Ebben a formában vált alkalmassá arra,
hogy befogadja a teremtő eredetű lelket, amely az emberi agyon keresztül
képes megnyilvánulni az anyagi világ számára.”
(Freund Tamás)


Szabó Lőrinc, Falba léptem és ajtót nyitott a fal, Pesti Napló, 1928. jan. 22., 36; utóbb ennek a
versnek az átirata lesz az 1938-as kötetcímet adó vers: Harc az ünnepért = Uő Összes versei, i. m.,
441–442.

Szabó Lőrinc, A Tücsökzene Elképzelt halál c. fejezetének Búcsú c.versszakából = U ÖSSZES versei,
i. m., II, 111.

Szabó Lőrinc, Materializmus, Pesti Napló, 1928. máj. 20., 12; = Uő, Te meg a világ, i. m., 14–16; =
Uő Összes versei, i. m., I, 234–236. A versnek ezt a kettős olvasatát katolikus teológiai szemléletből
is felvetette az 2017. április 27-i, veszprémi, A tudomány kultúrája sorozatban elhangzó előadásomat követő vitában Márﬁ Gyula érsek.

Szabó Lőrinc, Vers és valóság, i.m., 53. http://dia.jadox.pim.hu/jetspeed/displayXhtml?docId=00
00001020&secId=0000098390. (Letöltés ideje: 2017. 06. 03.)
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 ÜNNEPEK – ALKALMAK 

TUDÓSÍTÁS
A XIII. MISKOLCI NEMZETI ESTÉLYRŐL
A Művészetek Háza adott otthont a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége miskolci csoportja által rendezett XIII. Miskolci Nemzeti Estélynek október 17-én.
Minden évben ezen az ünnepségen emlékeznek meg az 1956-os forradalom hőseiről és áldozatairól és osztják ki a Kartal–Veczán-díjat is, egy, a város közéletében
fontos szerepet játszó, a keresztény értékeket valló és megvalósító polgárnak.
Az ünnepségen a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium tanulói működtek közre.
A Bodzavirág népdalkör, majd a 10/a. osztály tanulóiból álló színjátszó csoport
Kuklay Antal, Szentesi Attila és Ignácz Rózsa műveiből összeállított színdarabot adott elő, megidézve a forradalom napjait, eseményeit, áldozatait Hutka
Józsefné, Herpainé Velkey Klára és Koseczki Tamásné tanárnők betanításában
és vezetésében. A műsorban közreműködött még a 6. és 7. osztályosok néptánccsoportja Boncsérné Szinai Tünde és Maródi Attila vezetésével, valamint a Fényi
Kamarakórus. Az ünnepi beszédet dr. Grezsa István, Kárpátaljáért felelős kormánybiztos mondta el.

Grezsa István

1956 kőszikla és csillag
„Ezerkilencszázötvenhat, nem emlék, nem múlt vagy nékem, nem történelem, de húsom-vérem, lényem egy darabja, szívem, gerincem.”
Érezzük, amit a költő mond: 1956 valóban nem emlék, nem múlt. 1956 valóságunk
egy darabja, nemzeti identitásunk szilárd alapja, demokrácia és szabadság utáni vágyunk elemi erejű kitörése.
Kevés olyan esemény van a magyar történelemben, amelyet politikai, társadalmi
hovatartozástól függetlenül minden becsületes magyar ember ugyanúgy ítél meg.
Nyugodtan mondhatjuk, ezeréves történelmünkből szinte az egyetlen igazán világraszóló történelmi eseményünk. Az 1956. október 23-án Budapesten kirobbant, majd a
szovjet szuronyokkal és tankokkal november 4-én, és az azt követő hetekben kivégzett
magyar forradalom és szabadságharc azonban ilyen.
Büszkeség és fájdalom. Öröm és bánat.
Büszkék vagyunk, hiszen Európa szívében, idegen népek tengerében a magyarság
megmutatta, hogy ha kell, szembeszáll a szovjet tankokkal, dacol világhatalmakkal.
Ünnepek – alkalmak
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Ugyanakkor 1956 emléke fáj
is, mert ismét megtaníttatta
velünk a történelem a kiváló
felvilágosodás kori magyar író,
Kármán József szavait: „magányosan állunk e világban, mint
a magas cserfa a széles téren, felségesen, mint a sugár kőszirt a
tenger közepében”.
Október 23-a nemzetünk
egyik legfelemelőbb ünnepe.
Tisztelettel emlékezünk a pesti
srácok és minden forradalmár A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium diákjainak előadása
önfeláldozására, mert bár gyümölcsének édes ízét csak mintegy 40 évvel később kezdtük élvezni, de ők, a tankokra
támadó, a kegyetlen hadsereg ellen védekezők teremtették meg modernkori nemzeti
függetlenségünk fundamentumát.
Ugyanakkor nincs fájdalmasabb ünnepünk sem. Néhány napra elhittük, néhány
órára úgy éreztük, hogy megszabadulhatunk elnyomóinktól, azonban jött a november kijózanító, dermesztő hidege, mely újra jégbe temette ébredő önazonosságunkat.
Maga alá temette, hogy még közel 40 évig lábbal tiporja, megalázza, nyomorba taszítsa népünket.
1956 szent októbere nemzeti önazonosságunk alappillére. Az 1848/49-es szabadságharc mellett másik olyan sarkköve alkotmányos identitásunknak, melyre közösségi
életünket építettük. 1956 kőszikla és csillag. Kőszikla, melyre a bibliai ember házát
építi, és csillag, amelynek fényes útját követjük. Jöhetnek jövő századok, megremeghetnek világrendek, azonban ezekből az értékekből nem engedhetünk, hiszen ha engedünk, akkor elveszünk.
Ilyen nép a magyar. Béketűrő, ugyanakkor szereti az igazságot és a szabadságot. Ha
időnként erősebb hatalmak igájába is hajtják fejét, lelkében ott forr a szabadság iránti
vágy, emlékezetében ott él a boldog szabadság idejének aranykort idéző mítosza. Mi
magyarok nem tűrjük a rabságot: mindig készek vagyunk harcolni a szabadságért,
a nemzeti függetlenségért, ezekért az értékekért a legnagyobb túlerővel szemben is
felvesszük a harcot. Felvesszük a harcot, mert tudjuk, hogy a harc utáni ﬁzetség megváltja szenvedésünket.
Gazdag történelmünk eleven bizonyítéka annak, hogy mindig is a magunk urai akartunk lenni. Dacoltunk a német-római és bizánci császárokkal, súlyos veszteségek árán
feltartóztattuk a tatárokat, megállítottuk az Európát létében fenyegető oszmán-török
inváziót, Rákóczi hite és esküje ellenére a szabadságért kardot fogott a Habsburg udvar
ellen, 1848-ban nemzetek feletti egységet teremtve szálltunk szembe két világhatalommal, majd 1956-ban minden erőnket összegyűjtve vonultunk utcára a szovjet tankokkal
szemben és a kontinensünk felét nyomorba taszító kommunista diktatúra ellen.
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Ma is velünk van, ma is bennünk él Rákóczi nemzetféltő aggodalma, Petőﬁ és
Vasvári szenvedélye, a pesti srácok halált megvető bátorsága, és a rendszerváltó Antall
József bölcsessége. Mert bár nem szokás beszélni róla, de szabadságharcaink és forradalmaink sorát a rendszerváltozás zárja, amely megteremtette annak a lehetőségét,
hogy ma szabadon és büszkén állhatunk itt, és beszélhetünk ’56-ról.
1956, amellett, hogy világtörténeti esemény volt, lelkileg újra egyesítette a szétszabdalt nemzetet, mai napig tartó példát adott, és megváltotta 1989-ben elnyert jogainkat. A magyar nép szabadsága 1956 hőseinek áldozatából sarjadt ki. A barikádokon
elesett hősök teremtették meg modern demokráciánk alapjait, nekik köszönhetjük
mai szabadságunkat, mely legfontosabb nemzeti értékeink közé tartozik.
Fontos emlékeznünk arra is, hogy 1956 a hétköznapi hősök forradalma. Kortól,
foglalkozástól, társadalmi státusztól függetlenül vonult utcára a magyarság. Ezt követelte tőlük a haza szolgálata, és ők nem voltak restek áldozatot hozni ezért. Tanuljunk
példájukból, merítsünk erőt bátorságukból, ápoljuk emléküket, és hagyjuk gyermekeinkre hősiességük történeteit!
„Ahol a hősöket nem felejtik, ott mindig lesznek újak” – szólt az ’56-os emlékév
jelmondata. És valóban így van. Ma hőseinkre emlékszünk. Emlékszünk azokra, akik
áldozatvállalásukkal megváltották szabadságunkat, és akiknek hősiessége a demokratikus Magyarország virtuális panteonjának alapja.
Az emlékezés azonban kétirányú folyamat. A múltban történt események felidézése
nemcsak nosztalgiát kelt az okos emberben, hanem arra is készteti, hogy ebből tanulságokat vonjon le jelenére és jövőjére nézve.
Nem lehet ma ’56-ról anélkül beszélni, hogy ne idéznénk ide a ma Európáját. Azt az
Európát, amelynek egyes vezetői ma ugyanúgy csorbítani akarják nemzeti függetlenségünket, mint ahogy fegyveres hatalmak tették ezt korábban. Most nem tankokkal,
nem gépfegyverrel törnek ránk, hanem modoros beszédmóddal, jogi ügyeskedéssel,
hovatovább diktátumokkal. De a dolgok lényegét tekintve, a nemzeti önrendelkezés
szempontjából mindegy, hogy szovjet katonabakancsok, vagy elegáns öltönycipők tiporják szabadságunkat.
Ezért ezeket a próbálkozásokat mindig vissza kell utasítanunk, ha meg akarjuk őrizni nemzeti szuverenitásunkat. Nem hagyhatjuk, hogy Brüsszelben, vagy éppen más
birodalmi központban döntsenek sorsunkról. Csak a magyar nemzet tagjai, a miskolciak, a budapestiek, szabadkaiak, beregszásziak dönthetnek arról, hogy mi legyen a
magyarság sorsa.
Csak mi tudjuk, hogy szeretnénk élni, milyen világot akarunk építeni gyermekeinknek, unokáinknak. Szabadságunk 1956-ban sarjadt, azonban ha nem gondozzuk,
nem vigyázunk rá, akkor pillanatok alatt elhervad. Ilyen dolog a szabadság. Ma is,
holnap is, mindennap meg kell védenünk, hogy élvezhessük gyümölcsét.
Tisztelt Keresztény Értelmiségiek!
Abban, hogy megmaradtunk a Kárpát-medencében, és megőriztük országunkat,
kulcsszerepe volt és van keresztény hitünknek. E nélkül elvesztünk volna, s bennszülötti létbe süllyedve élnénk saját hazánkban.
Ünnepek – alkalmak
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Kereszténység nélkül nincs Magyarország és nincs Európa. Ezért, ahogy arra ’56
emléke is kötelez minket, ki kell állnunk magunkért, ki kell állnunk államunk alapításával egyidős keresztény hitünkért is.
Ha a jelen Európájában körbe tekintünk, akkor azt látjuk, hogy a lehető leginkorrektebb politikai korrektség foglyul ejtette az értelmes beszédet, rabságban tartja
az igazság kimondásának feltétlen parancsát. Sokszor és sok helyen tapasztaljuk,
hogy a hitüket megvallókat, életüket a bibliai tanítás köré építőket megmosolyogják. Ma már sokan nem erénynek, hanem maradiságnak gondolják a kereszténység
megvallását és tanainak megfogadását. Azonban nincs igazuk a magukat a modernség hírnökeinek gondolóknak. Talán még ők sem tudják – ha tudják, úgy még
rosszabb –, hogy teremtett rendtől való elszakadtságuk nem magasba emeli, hanem
a porba taszítja őket. Tápláló gyökerek nélkül elhaló növényekhez hasonlóan elveszendőknek.
Mi azonban alázattal és bizonyossággal hirdethetjük, hogy ezeréves Kárpát-medencei létünk sarokköve keresztény hitünk, amely megtartott minket. Hiába dúltak
itt tatárok, törökök, hiába pusztított itt a 20. századi, Istentől eltévelygett ember
esztelen dühe, mi mégis itt vagyunk. Itt vagyunk, mert volt és van közösségünk
életében olyan pont, amelyre mindig támaszkodhatunk. Van olyan menedékünk,
ahová visszavonulhatunk.
Volt mindenkori történelmünkben közel 50 év, amikor megpróbálták belőlünk kiirtani hitünket. A szocializmus vidámnak hazudott, valóságban dohos levegőjű, megalkuvó barakkjában bűnnek számított vállalni kereszténységünket. Börtön, kínzás,
kirekesztés várt arra, aki megvallotta hitét.
Mégis volt erőnk felemelt fejjel megvívni harcunkat, s eljutni oda, hogy ma már
Alaptörvényünk preambulumában elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó erejét, valamit megvalljuk, hogy összetartozásunk alapvető értékei a hűség, a hit és a
szeretet.
Abban hiszünk, hogy a kereszténység megőrzésén múlik nemcsak Magyarország,
hanem Európa jövője is. Köszönöm Önöknek, hogy szilárd hittel, az ’56-os hősök
utódaihoz méltón állnak ki magukért, és egész nemzeti, keresztény közösségünkért.
Kívánom, hogy a jó Isten kegyelméből maradjanak társadalmunk számára sarokkő
és iránytű!
Nem kell tartanunk a sors viszontagságaitól, hisz Aranyszájú Szent Jánossal együtt
vallhatjuk, hogy bár „hatalmas hullámok, félelmetes viharok támadnak, de nem félünk a
pusztulástól, mert sziklán állunk. Tombolhat a tenger, hiába tajtékzik, ezt a sziklát nem
tudja szétzúzni. Hánykódhat a vihar, Krisztus hajója el nem merül”.
Isten áldja a hősök emlékét!
Az ünnepi beszéd után adták át a Kartal–Veczán-díjat P. Csókay Károly jezsuita
atyának. A díjazott életútját a KÉSZ miskolci csoportjának elnöke méltatta.
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Alakszainé Oláh Annamária

P. Csókay Károly SJ köszöntése
Ad maiorem Dei gloriam. Mindent Isten nagyobb dicsőségére!
A jezsuiták ismert jelmondata jól fejezi ki idei díjazottunk életpályájának legfőbb
üzenetét. Egy hosszú, termékeny és szép életút fakadt ebből, melyből 60 évet a Loyolai Szent Ignác által alapított jezsuita rend szerzetesi fogadalmat tett, felszentelt
tagjaként élt meg.
Honnan ered ez a csodálatosan gazdag és termékeny életút? 90 esztendő távlatából
nem is olyan könnyű összefoglalni ezt.
1926. december 7-én született Mosonban, ötgyermekes, dolgos, vallásos családba. A
jezsuitákkal a kalocsai Szent István Gimnáziumban találkozott. Innen Budapestre, az
ELTE-re vezetett tanulmányainak útja. 1949-ben vegyész diplomát szerzett. Tudományos érdeklődése a ﬁzikai-kémiai tudományok iránt a mai napig megmaradt.
1946-ban egy olyan diákcsoporthoz csatlakozott, melynek az volt a célja, hogy
Magyarországon keresztény szellemű társadalom épüljön. Ma már tudjuk, hogy az
a kor nem ezt a társadalmat szülte. 1949-ben követte katolikus magyar barátait, akik
a belgiumi Leuvenben megalakították a Mindszenty Otthont. A kémiai doktorátus
megszerzése érdekében a katolikus egyetemen elkezdte tanulmányait, de hivatásának mást érzett.
Saját bevallása szerint hosszas keresgélés után lépett be a jezsuita rendbe 1950
szeptemberében a belgiumi Arlonban. Két év után tett szerzetesi fogadalmat,
majd ﬁlozóﬁát tanult Egenhovenben, a rend főiskoláján. Majd 4 év teológia következett Spanyolországban, végül 1957-ben szentelték pappá Loyola-Azpeitiában.
Fél év barcelonai tanítás következett, innen útja 1958-ban Dél-Amerika felé vezetett tovább.
Lelkiségi tanulmányait Kolumbiában végezte, onnan 1959-ben küldte elöljárója
Chilébe, missziós hithirdető munkára. Oda, ahol akkoriban európai pap nem sok
szolgált. Santiago peremén, Hurtado Szent Albert munkaterületén végzett először
lelkipásztori munkát. A Hurtadóról szóló „Fényt ad életednek” című könyv magyarra
fordításával a 2005-ben szentté avatott kortárs jezsuita nagyszerű szociális munkájára
szerette volna a magyar közönség ﬁgyelmét felhívni.
Hurtado írja ezt – a magyar fordításban – mintha csak díjazottunkat hallanám: „Ha
valaki magát elfelejtve elkezdett Istennek élni és a mások iránti szeretetnek, akkor az összes
nyomor megjelenik ajtajánál…” Ő ezt megtapasztalta.
A chilei szolgálat a nagy északi rézbánya-településen, Chuquicamatában folytatódott ezután, ahol hétezren dolgoztak. A bánya melletti, harmincezres lakótelepen
három lelkipásztor szolgált akkoriban. Öt évet töltött a bányatelepen. Ezt követte
a chilei főváros peremén lévő bádogvárosok egyikében, az úgynevezett Poblacion
Nogalesben végzett szolgálata. Szegény sorsú emberek között, lelkesedéssel és odaÜnnepek – alkalmak
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adással végezte hithirdető munkáját. A magyarok királyáról, Szent István királyról
elnevezett, vezetésével épült templom ma is szolgálja a hívő közösség életét.
A chilei „találmány”, a katekista mamák és papák intézménye segítségével építette
a plébánia közösségét és a hitoktatást. Mindeközben a santiagói kis magyar közösség
lelkipásztora is volt, így tudta magyar anyanyelvét megőrizni.
Átélte Allende szocialista kormányát és a katonai diktatúrát is. Tizenhat évi szolgálat után elhagyta Chilét, és az amerikai földrész másik végében folytatta munkáját,
miután elöljárója 1975-ben a montreali magyar plébániára rendelte. Itt rövid megszakítással 18 évnyi, többnyire plébánosként végzett szolgálat következett.
A hazatérésre a rendszerváltás után, 1993-ban kerülhetett sor. A budapesti Mária
utcai közösségi és templomi szolgálatot 1994 februárjától rövid kárpátaljai megbízás
követte.
A miskolci szolgálat 1994 májusában kezdődött. Ennek már 23 éve. Egy ismeretlen
város új, lakótelepi templomának plébánosa lett. Ahol soha előtte jezsuita plébános
még nem volt, s ahol az emberek az új templom harangszavát sem szerették eleinte.
Azt biztosan tudom, hogy 1949-ben, amikor másokkal együtt szülőhazáját elhagyni
kényszerült, egy másik Magyarországot hagyott itt, mint amit 1993-ban talált. Az
Avas-Dél missziója talán keményebb dió a mai Magyarországon, mint a dél-amerikai
szegénynegyedeké, ahol 16 éven át szolgált. Jézus örömhírét ebben a szekularizált környezetben terjeszteni nem kis feladat. Díjazottunk ezt a feladatot – a számtalan bezárt
ajtó ellenére is – fáradhatatlanul és sugárzó hittel végzi.
Egy ﬁatal ember szellemével, soha elfáradni nem látszó, tevékeny életével őrködik
felettünk, imádkozik értünk, egyszóval teszi, amit tennie kell. Cselekvő ember. Papi
munkája mindennapi teendői mellett a szeretetszolgálat, a kórházi lelkigondozás,
a zarándoklatok, a cursillók töltötték ki mindennapjait. 90 évesen is fáradhatatlanul szolgál, példát mutatva alázatosan, szeretetteljesen híveinek, rendtársainak
egyaránt.
Néhány évvel ezelőtt rövid időre itt hagyott minket. Egy egyházközségi értekezlet
hosszú, fárasztó estéje után vette a kis bőröndjét és elköszönt: „Na, én megyek”.
Hová tetszik menni – kérdeztük, hiszen már beesteledett. „Püspökszentlászlóra”,
mondta a legtermészetesebb hangon, mintha az nem is 300 kilométerre innen, Baranyában lenne.
Egy rendtársa mondta róla: olyan, mint egy ejtőernyős, ahol Jézus és az ő Társasága
szükségét érzi, ott dobja le, mint egy egyszemélyes desszant alakulatot. Ha kell, átugrik helyettesíteni a szomszédos, montreali plébániáira is. És soha nem ellenkezik. Ha
röviden kellene jellemezni őt, a szeretetteljes alázat példaképének nevezném.
Az idén – hála Istennek – kijutott neki az ünneplésből: nemrég köszönthettük
90. születésnapján, s alig egy hónapja pappá szentelésének 60. évfordulóján, gyémántmiséjén. A Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia is kifejezte háláját a 90.
születésnapjára adományozott Pro Ecclesia Hungariae-díjjal. Ferenc pápa a gyémántmisére küldött köszöntőjében kedves rendtársának mondott köszönetet élete
szolgálatáért.
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Mosontól Montrealig, a chilei bádogvárosoktól Miskolcig vezette eddig misszionáriusi szolgálata. A 23 év, amelyet kis megszakításokkal közöttünk töltött, versenyre
kelt a dél-amerikai misszióban eltöltött évei számával. Hogy lelki kincsekben adott-e
annyit, mint a távoli missziók, nem tudhatom. Csak remélem, hogy az Egy magyar
hithirdető Chilében című önéletrajzi ihletésű könyvének mintájára megszületik majd
az avas-déli hithirdető könyve is. Lesz mit megírnia benne.
Személyes meggyőződésem, hogy hosszú, gazdag életútjának parancsnoka Jézus
Krisztus. Segítője pedig Szűz Mária, ez nem kétséges. Belőlük fakad szelídsége és
elkötelezettsége. Sokszor eltűnődtem azon, honnan az a rengeteg energia, amellyel
dolgozni tud. Azt hiszem, imádságai segítenek ebben. Néhány éve kórházba került.
Aggódva mentünk látogatni, de legnagyobb meglepetésemre elmélyült munkában találtuk a kórteremben: nem magával foglalkozott, saját baja a legkevésbé sem érdekelte. Valójában már nem is látszott betegnek, mert lelki gondozásba vette betegtársait,
akik – karácsony lévén – árvák voltak a kihalt kórházban.
Láttam szenvedélyesnek is. A szelíd pap kemény igazságokkal küzd, ha valamilyen
emberi, társadalmi vagy éppen hitbeli tévelygéssel találkozik. Nem szeret mellébeszélni, nyíltan kimondja az igazat. Akárcsak Hurtado Szent Albert, a szent példakép. Az
egyenes és tiszta jellem erejét a hívei is érzik, ezért is van akkora tisztelet körülötte.
Az én tiszteletem is ennek a tiszta jellemnek és a szeretetteljes embernek szól. Oly
sokszor segített talpra állni, hogy nincs az a virágcsokor, nincs az a köszöntő, amivel
azt viszonozni tudnám.
A most 25 éves avas-déli Isteni Ige-templom közösségének első évtizedét az ő munkája alapozta meg. Később ﬁatal rendtársai vették át a plébánosi hivatalt, amit ő láthatóan jó szívvel és atyai szeretettel adott át. A parancsnok látszólag pihenj!-t parancsolt
neki, ennek is tíz esztendeje már. De senkit ne tévesszen meg, a látszat csal! Csak
akkor látott igazán munkához. Önéletrajzi könyve és két fordítása is az utóbbi tíz
évben született.
Én nem is érzem úgy, hogy atya 90 éves. Előttem még mindig az a ﬁatal, mozgékony ember képe van, aki lendületes gyorsasággal képes tenni, gondolkodni és cselekedni. Láthatatlanul vigyázni és őrködni, hogy a rábízottak tiszták és Istenszerető
emberek legyenek. Szívből kívánom, hogy szűkebb és tágabb családunknak, az egész
avasi és miskolci közösségnek sokáig legyen még része abban az áldásban, akit Károly
atyának hívnak.
Ehhez kívánunk jó egészséget mindnyájunk nevében nagy tisztelettel és szeretettel!
A Kartal–Veczán-díjat Veczán Pálné és Kalna Zsolt minorita tartományfőnök
adták át Károly atyának, akit a közönség felállva ünnepelt. A kitüntetett rövid
beszédben mondott köszönetet a megtiszteltetésért.
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P. Csókay Károly SJ köszönő szavai
Kedves Rendtestvéreim, Jezsuiták! Kedves Főtisztelendő
Atyák!
Kedves miskolci testvérek,
különösen akik ezt a nagy
várost vezetik és irányítják.
Mindnyájan, akik ennek a városnak tevékenységében részt
veszünk.
Megmondom őszintén, én
mindenre számítottam, de
erre nem. Számomra ez olyan P. Csókay Károly SJ
meglepetés, szinte azt sem tudom, hogy mit mondjak. Szívemből feltör a hálaadás lelke a jó Istenhez, hogy megadta nekem a kegyelmet, hogy veletek lehetek, hogy tőletek tudjak tanulni, hogy
csodáljam áldott munkátokat a város életében. Különösképpen is megköszönöm
Alakszainé Annamáriának a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége tevékeny elnök
asszonyának, hogy ilyen kedvesen tudott rólam szólni, annyi mindent mondott.
Nagyon köszönöm, kedves Annamária! Isten áldja és kívánom, hogy Ön és kedves
férjeura, Alakszai László továbbra is tudják folytatni áldott tevékenységüket. A jó
Isten áldása kísérje Önöket és családjaikat.
Hasonlóképpen megköszönöm mindazoknak, akik erre, mondanám méltatlan személyemet kiválasztottak. Hogy miért kaptam meg ezt a díjat? Ezt a jó Istennek is köszönöm elsősorban. Az ember ilyenkor érzi méltatlanságát. Tulajdonképpen minden
a jó Istentől jön. Ő adja nekünk az életet minden nap. Ő teremtette ezt a hatalmas
világmindenséget, amit a tudósok kutatnak, belenéznek távcsöveikbe vagy mikroszkópjaikba és felfedezik, hogy milyen hatalmas, milyen végtelen, milyen kimondhatatlan ennek a világnak a Teremtője, akit mi jó Istennek hívunk és mennyire nagy
az Ő szeretete irányunkban, hogy egyszülött Fiát küldte ide a földre, a mi Urunk,
Jézus Krisztusnak személyében. Aki vállalta a mi emberi életünket, az emberi sorsot,
annak minden örömét, de fájdalmát is. Senki sem tudja azt kimondani, hogy mi volt
az Ő szívében. Egy hatalmas, végtelenül nagy, irgalmas szeretet. Aki lehajol hozzánk,
minden emberhez. A legnagyobbhoz, de éppúgy a legszegényebbhez is. Hogyan köszönjük meg mindazt, amit a jó Isten adott nekünk az Ő Fiában, aki eljött ide a
földre, megosztotta a mi életünket, velünk együtt dolgozott, hirdette és megmutatta
Isten jóságát és irántunk való szeretetét, ami az Ő odaadó életében és főként az Ő
keresztáldozatában mutatkozott meg. Legyünk neki hálásak ezért.
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Legyünk hálásak azért, hogy megadta nekünk a hitet a jó Istenben, a háromszemélyű Istenben, az Atyában, a Fiúban és a Szentlélek Úristenben. Megadta nekünk
a reményt, hogy tudunk egy jobb világot építeni, itt helyben Miskolcon is, ki-ki a
saját helyén. A tudós az ő laboratóriumában, a dolgozó ember az ő műhelyében,
a beteg az ő kórházi ágyában, vagy a tolószékében. Ott is éppúgy tudja a jó Istent
dicsőíteni, mikor elfogadja az elesett emberi életet. Én a kórházakban dolgozom,
tudom, milyen nehéz elfogadni ezt az elesettséget. Mennyire meg lehet a jó Istent
dicsőíteni, mikor valaki ezt az állapotot el tudja fogadni. Mikor már nincs semmije,
mikor már beszélni sem tud. De él, és szívében találkozik a teremtőjével, a Mennyei
Atyával, az egyszülött Fiával, Jézus Krisztussal és a Szentlélek erőt ad neki, hogy
elviselje ezt az emberi fájdalmat.
Nem akarom név szerint említeni az ilyen embereket, de számunkra ezek a legnagyobb hősök, akik elfogadják a jó Isten kezéből az elesettségüket. Tiszteljük,
szeressük őket! Éppúgy, ahogy szeretjük az életerős embereket, férﬁakat és nőket,
az édesanyákat, akik vállalják a gyermekeket, vállalják a 24 órás szolgálatot, ami
egy gyermeknek a felnevelését jelenti. Az édesapákat, akik bíznak a jó Istenben és
vállalják a gyermekeket, a családi életet. Megőrzik a szeretetközösséget a férﬁ és
nő kölcsönös szerelmében. Útmutatásuk mindnyájunk számára példa. Ugyanúgy
csodáljuk mindazokat, akik tanítanak. Akik nevelik a jövendő generációkat. Olyan
szép példát adtak erről ezek a ﬁatalok itt a színpadon. Megmutatták, hogy milyen
nagy a magyar. Hogy milyen nagy a mi magyar népünk! Aki ragaszkodik az ő igazságához, az isteni igazsághoz, ragaszkodik a jóhoz, a széphez, a szabadsághoz főképp.
Mi egy szabadságszerető nép vagyunk. Ma is utat mutatunk egész Európának. Adjunk hálát a jó Istennek, hogy erősek vagyunk és utat tudunk mutatni, hogy nem
engedjük, hogy a sötétség erői erőt vegyenek rajtunk, hogy elvegyék a mi hitünket,
a mi erőnket, jóságunkat. Meg akarunk ebben maradni. Útmutatók akarunk lenni,
ki-ki a saját helyén, hogy teljesítsük kötelességünket, munkánkat, teljes szívünkből.
Ilyenek voltunk Európában történelmünk folyamán. Megvédtük az igazságot, a hitünket a fölséges Szentháromságban.
Kedves Testvéreim! Ezekkel a gondolatokkal szeretném megköszönni mindnyájatoknak a jelenléteteket. Gondoljatok arra, hogy a jó Isten szeret mindnyájunkat! Legyen ez a dicsőség őneki, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek! Amen.
Az ünnepség a Szózat eléneklésével fejeződött be.
G. L.
(Fojtán László felvételei)

Ünnepek – alkalmak
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A „Kárpát-medencei népénekgyűjtemény”
című könyv bemutatója Miskolcon
A Vörösmarty Katolikus Általános Iskola aulájában rendezték meg szeptember 22én a Kárpát-medencei népénekgyűjtemény című kötet bemutatóját. A Keresztény
Értelmiségiek Szövetsége által kiadott énektár az öt magyar régió (Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Délvidék és az anyaország) területén összegyűjtött zenei anyag színe-javát
tartalmazza.
Bevezetésül az iskola kórusa és a közreműködő Mindszenti-templom énekkara adta
elő az Áldjon meg minket örök Atyaisten kezdetű éneket.
.Alakszainé dr. Oláh Annamária, a KÉSZ miskolci csoportjának elnöke ajánlotta
az érdeklődők ﬁgyelmébe a kötetet, majd Pásztor Pascal egri plébános szólt a könyv
keletkezésének körülményeiről, okairól és céljáról. Pásztor atya beszélt arról, hogy bár
a trianoni határok miatt más-más országnak vagyunk állampolgárai, közösen tudunk
Istenhez fordulni, többek között igen gazdag énekkincsünk segítségével. A magyar
nép vallásos buzgóságából igen sok, nemcsak szövegében, hanem dallamában is sajátosan magyar ének született. A kötet célja az egység erősítése is, a közös ének és a
közös imádságok által.
Ezután a KÉSZ elnökhelyettese tartott előadást. Az előadást több ízben is megszakította a kórusok éneke, a kötetben található énekek közül többet bemutattak. Az
ismert énekszámok többségét a közönség velük együtt énekelte.

Keresztes Dénes

A Kárpát-medencei népénekek című kötet
ismertetése
A KÖTET KELETKEZÉSE, CÉLJA
Mai KÉSZ-es rendezvényünket egy imával kezdtük. Az „Áldj meg minket Teremtő,
nagy Úristen” kezdetű énekkel Isten áldását kértük a munkánkra. Ez az ének a ma
bemutatásra kerülő kötetben szereplő, felvidéki áldáskérő ének.
A KÉSZ minden tevékenységét az evangélium tanúságtevő megélése jellemzi. A
KÉSZ által kiadott könyv mai bemutatásának is legfontosabb feladata az Isten magasztalása a civil élet területén is. Ezért hallottuk a kötetből „Az Úristent magasztalom” kezdetű éneket.
Pascal atya egyházi énekekről szóló előadása előtt hallottunk egy szép, csíksomlyói
zarándok éneket. „Nyíljon ki szívetekben” kezdetűt.
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Nyíljon ki szívetekben az örömvirág,
Zengjétek, hogy hallja meg az egész világ!
Refr.) Édesanyánk, hozzád jöttünk,
lángadozva, mert szeretünk. ó, Szűz Mária,
hogy köszöntsünk, úgy mint egykor az Úr angyala.
Nincsen abban élő hit, nincsen szeretett,
aki így nem köszönti a te nevedet.
Refr.)
Aki hittel, reménnyel tebenned bízik,
az soha életében nem csalatkozik.
Refr.)
Jöjjön ide búús, özvegy, szomorú, árva,
aki a szűz Anyának oltalmát várja.
Refr.)
Talán sokaknak furcsa, hogy egy keresztény civil szervezet könyvkiadásra szánja
el magát. Nem is önmagában a könyvkiadás vezérelt bennünket, hanem az, hogy
a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége működésének egyik igen fontos, keresztény,
nemzeti elhivatottságából fakadó feladata a magyar nemzet egységének szolgálata.
Annak a magyar nemzetnek,
amelyet idegen hatalmak elvtelenül 97 évvel ezelőtt feldaraboltak, megnehezítve ezáltal
nemzeti és vallási kultúránk
egységes ápolását. A mesterséges határok kialakításával
nemzettársaink számára elérhetetlenné tették az egyes régiók hagyományainak megismerését és ápolását.
A KÉSZ folyamatosan építette ki kapcsolatát a mai ha- A Kárpát-medencei népénekgyűjtemény kötetei
tárainkon túli történelmi régiókban levő keresztény szerveződésekkel. Ennek során alakult ki a Délvidéken, Erdélyben, Kárpátalján és nem utolsósorban a Felvidéken a hozzánk hasonló közösségekkel
az együttműködés. E munka közben vált nyilvánvalóvá, hogy vallási kultúránk és
hagyományaink ápolásában is hiányosságok vannak, kevésbé ismerjük az egyes régiókban született olyan vallási népénekeket, amelyek nem a liturgikus rendben előírt,
kötelezően éneklendő énekek, hanem vallási, közösségi összejöveteleken énekelt, a
nép ajkán született és szájhagyomány útján terjedő népi imádságok.
Ünnepek – alkalmak
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Beszélgetéseink során egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy ezeket az énekeket össze
kell gyűjtenünk, és meg kell menteni azokat egymás, és a következő generációk
számára. Egy, a KÉSZ központjában tartott munkaértekezlet során Bárdos István
beregszászi társunk is felvetette, hogy szép feladat lenne a KÉSZ és partnerszervezetei számára ezeknek az énekeknek az összegyűjtése és egymás számára elérhetővé tétele.
Ennek szellemében hallgassuk meg Szent László királyunkhoz szóló, Délvidékről
származó énekünket. „Zengd magyar nemzetünk”.
Zengd, magyar nemzetünk, Szent László szentségét,
kiben áldja lelkünk Isten őfelségét!
Áldjuk e nagy királyt, ki bár tőlünk elvált,
de az égből néz reánk, ha hozzá kiált hazánk.
A szirt forrásokat önt ki italára,
erdő szarvasokat küld népe számára.
Nem hagyja el az ég, mert élő reménység
volt Szent László szívében, s mint benne, úgy népében.
Dicső fejedelmünk, ki ily nagy csodákkal
ragyogsz, add, hogy szívünk égjen oly szikrákkal,
melyek gerjesszenek, s hozzád emeljenek
mennyei koronára, az örök boldogságra!

A KÖTET SZERKEZETE, TARTALMA
Az elgondolást tett követte. Megkezdődött az egyes régiókban a KÉSZ partnerszervezeteivel közösen az ott ismert népénekek összegyűjtése. Számos olyan helyi kiadvány létezett már korábban is, amelyek tartalmaztak sok, az adott régióban ismert
és énekelt népéneket. Ezeket, és a munka során begyűjtött énekeket jutatták el társszervezeteink a KÉSZ központjába. Egy szakértő csoport Kocsis Csaba egyházzenész
vezetésével dolgozta fel ezt a
hatalmas anyagot. Mind az öt
történelmi régióból: Felvidék,
Kárpátalja, Erdély és Partium,
Délvidék és az Anyaország kiválasztották azt az 50–50 éneket, amelyek az adott régióra
a legjellemzőbbek, illetve amelyek más régiók anyagában
nem lelhetők fel. Így a kötet a
régió nagyságától függetlenül
régiónként egységesen 50-50 Pásztor Pascal, Keresztes Dénes, Alaxainé dr. Oláh
Annamária a könyvbemutatón
éneket tartalmaz.
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A kötet egyaránt tartalmaz katolikus és protestáns énekeket. Szerkesztésében, mivel
az énekek meghatározó többsége a katolikus valláshoz kötődik, az egyházi ünnepekhez, ünnepkörökhöz igazodik.
Egyes énekek komoly hatással voltak nagy zeneszerzőkre is, akik az eredeti népéneket kórusműben feldolgozták.
Most hallgassunk meg a „Királyi zászló” kezdetű, Krisztus szenvedésének idejére
született felvidéki ének néhány versszakát először a könyvben szereplő formában,
majd Bárdos Lajos feldolgozásában.
Királyi zászló jár elöl,
keresztfa titka tündököl,
melyen az élet halni szállt,
s megtörte holta a halált.

Rajtad tündöklik, drága fa,
királyi vérnek bíbora,
ó, választott, jeles faág,
ki szent testét karoltad át!

Kegyetlen lándzsa verte át
gonosz vasával oldalát, s mely
szennyet, vétket eltörölt,
belőle víz és vér ömölt.

Világ bűnének zálogát,
ó ,boldog ág, te hordozád,
az Ellenség gonosz fejét
Megváltónk rajtad zúzta szét.

Az ősi jóslat itt betelt,
mit a hű Dávid énekelt:
„Az Úr, halljátok nemzetek,
kereszten trónol köztetek!”

Ó, Kereszt, áldunk, szent remény,
a szenvedés ez ünnepén,
kérünk, kegyelmet adj nekünk,
add vétkünkért vezeklenünk!

Szentháromság, dicsérjenek,
üdvösség kútja, mindenek,
legyen győzelmünk, add meg ezt,
a diadalmas szent Kereszt!
Természetesen sok olyan ének van, amelyek több régióban is elterjedtek, ismertek.
Ezért a könyv is tartalmaz átfedéseket, amelyeknél legfeljebb a szövegben, vagy a dallamban találunk eltérést, miután a népénekek szájhagyomány útján terjedtek és formálódtak az idők során. A kötet a jelenleg ismert formákat rögzítette. Például a Boldogasszony Anyánk Erdélyben énekelt dallama több helyen eltér az általunk ismerttől.
Az egyházi ünnepekhez köthető énekeken kívül találunk a gyűjteményben más alkalmakra született énekeket: hálaadás, elsőáldozás, de nem maradtak ki a legszebb
halottas énekek sem.
Most hallgassuk meg először eredeti formájában, egy szólamban, majd J. S. Bach
feldolgozásában az „Ő nem halt meg” kezdetű halottas éneket!
Ő nem halt meg, csak alszik, föld anyja hű ölén,
de Jézus szava hallszik, új élet, új remény:
Jer, szolgám, híven tűrtél a földi léten át, most
égi fényből fűzzél, mint győztes, koronát!
Ünnepek – alkalmak
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Mint balzsam és szív üdve, éntőlem ami jön,
míg sápad elfeledve a mulandó öröm.
Ó, Jöjj, ím, hazavárlak, már vigadj idefönn,
az angyalok honában vár boldog örököm!
A könyv ezeken kívül tartalmaz más személyekhez, illetve alkalmakhoz köthető
énekeket is: szentek tisztelete, főpásztor fogadása, születésnapi köszöntés.
A következőkben egy szép születésnapi köszöntést hallunk, amit Kárpátaljáról kaptunk: „Sok számos esztendőkre”.
Sok számos esztendőket vígan elérhess,
napjaidat számlálni ne légyen terhes!
Az ég harmatja szíedet újítsa,
áldások árja házad elborítsa.
Tenéked minden öröm holtig adassék,
amellé meg semmi bú ne barátkozzék,
légyen éltednek virága mind kinyílt,
szíved ne szenvedjen semmi sebes nyílt.
Míglen az egek várát nyilván szemlélhesd,
ott aztán az életet jobbal cserélhesd,
az Úr a boldog életben részt adjon,
a szentek serge közükbe fogadjon, fogadjon!
A könyv a maga nemében hiánypótló. Egyszerre tartalmazza a teljes magyar
nemzet népénekeit, egységes szerkezetben, de megőrizve az egyes régiók sajátosságai. Valamennyi éneket kottával együtt találjuk meg benne, szemben a korábbi helyi kiadványok többségével, melyekben csak az ott ismert énekek szövegei
voltak.
Több olyan éneket is tartalmaz, amelyek mai helyzetben is aktuálisak: Pl.: Béke fejedelme, „Tekints reánk, Mindenható”. Most ezzel az anyaországból származó, nehézségek és szorongatás idején énekelt énekkel kérjük a Mindenható segítségét magyar
nemzetünk megsegítésére.
Tekints reánk, Mindenható,
minden bajban Oltalmazó!
Refr.) Ne hagyj el most szükségünkben,
hallgass meg, ó, nagy Úristen!

Ne tartsd számon bűneiknket,
szent Fiadért oldj fel minket! Refr.)

Vedd le rólunk haragodat,
és mutasd meg jóvoltodat! Refr.)

Hogy tenéked hálát adjunk,
jóságodért áldást mondjunk. Refr.)
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Ne mondhassák pogány népek:
nincs istene ezen népnek. Refr.)
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Könyvbemutatónk végén szeretettel ajánlom ﬁgyelmükbe a KÉSZ által kiadott
Kárpát-medencei népénekgyűjteményt azzal a kéréssel, hogy akik elviszik, ne könyvespolcuk dísze legyen csupán, hanem könyvtáruk ékessége. Használják azt a mindennapokban, egyházi ünnepeken és egyéb közösségi összejöveteleken, énekeljék
belőle nemzettársaink énekeit, hogy minél többen megismerjék azokat. Ezzel is segítsük vallási kultúránk megőrzését és terjesztését, magyar nemzetünk egységét.
A következő énekkel pedig kérjünk áldást eddigi és következő munkánkra! „Áldjon
meg minket örök Atyaisten”.
Áldjon meg minket örök Atyaisten,
áldjon meg minket kegyes Fiúisten,
áldjon meg, áldjon Szentlélek Úristen,
háromszemélyű, igaz, örök Isten!
Atya Úristen, aki szent Fiadat
bűn váltságára miérettünk adtad,
Szentlélek Istent ki elküldted nékünk,
egyörök Isten, irgalmazz minékünk!
(g)
  

Karácsonyi kántálás Borsodgeszten

Ünnepek – alkalmak

(Magyar Gyula felvétele)

 ﱻ35 ﱾ

 EGYHÁZAK, TEOLÓGIÁK, HITVALLÁSOK 
Udvardy György

Hit és megismerés
Szeretettel köszöntök mindenkit, aki ennek a szabadegyetemi útnak társául szegődik. Mindig keressük azokat
a témákat és azokat a megközelítési módokat, amelyek
bennünket, ma élő embereket érintenek. Úgy gondoljuk,
hogy mindennapi életünket befolyásolják, még akkor is,
ha nem tűnik úgy első látásra egy-egy témával vagy fogalompárral kapcsolatban, és az a meggyőződés is vezet
bennünket, hogy a hit, a vallásos hit és legfőképpen a
Krisztusban megismert hit ezeken a területeken is otthonosan mozog és bennünket is segít ebben.
Az egyik alapmotívum volt a téma kijelölésénél az a divatos – és ezt most se negatív, se pozitív értelemben nem
akarom színezni – jelenség, miszerint majdnem minden- Udvardy György
ki életvezetési módok, módszerek után megy, szabályokat
szeretne megragadni, elérni, vagyis hogy segítségre szorulunk, ebben ez mindenképpen kifejeződik. Segítségre szorulunk és azt is megvalljuk ebben a keresésben, hogy
vannak olyan megoldások, vannak olyan lehetőségek, amelyek segíthetnek nekünk.
Ez örömmel is tölt el, másrészről növeli a bizonytalanságunkat. Mert ha sok van,
akkor biztos, hogy jó? Végérvényesen jó, vagy egy ideig jó? Mert az életünket pedig
éljük, tehát lehet néhányszor hibázni, de alapvetően azt szeretnénk, hogy valóban
boldogok legyünk és ez a boldogság az élet minden területére kiterjedő tudjon lenni.
Így most a mai estén a hit és a megismerés kérdését fogjuk érinteni. Ahogy a témák
felsorolásából is kitűnt, egy évet próbálunk végigjárni, olyan évet, ami az életünknek
a része, de nem biztos, hogy tudatosan éljük meg mindig, életünk minden fázisában.
Ilyen például a megismerés, ilyen például a döntés. Ilyen azoknak a szabályoknak a
megtartása, tehát a döntésben való kitartás, amelyeket igaznak gondolunk. A hit és
megismeréssel kapcsolatban néhány alapvető megfontolást hozok, ami mindannyiunk
számára nyilvánvaló, ezért nehéz lesz róla beszélni. Majd megpróbálok példákat hozni
a Bibliából, és legfőképpen az ószövetségi részéből szeretnék néhány területre utalni.
Amikor a megismerésről gondolkodunk, egy szükségszerűséggel is szembetaláljuk
magunkat. Úgy gondoljuk, hogy a megismerés a lét velejárója. Gondoljunk egy megszületett gyermekre. Létezik, a létet birtokolja, de milyen keveset tud önmagáról, milyen keveset tud a világról, s leginkább az élete másokra kiszolgáltatott. Aztán egyszer
csak azt látjuk, hogy ez a gyermek, aki eddig többnyire csak feküdt, mozog, aztán áll,
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aztán jár, egyre távolabb kerül attól a biztos ponttól, ahol korábban volt, és olyan képességek alakulnak ki benne, amelyben kezdi felismerni önmagát, kezdi felismerni a
rajta kívülálló személyeket. Ebben a kapcsolatban sokkal jobban megismeri önmagát,
kezd rányílni érdeklődésével az őt körülvevő világra. Kérdéseket fogalmaz meg, és a kapott válaszokban önmagát is kezdi újraértelmezni. Vagyis a gyermek csodájában benne
van az ember ön- és a világ megismerésének szükségszerűsége és folyamata is. Benne
van egyfajta eligazodási szükségszerűség. Szeretnék eligazodni abban a világban, amelyben élek. Mit lehet, mit nem lehet, mire vagyok képes. Mit szabad, mit nem szabad?
Természetesen ebben a megismerési folyamatban egyszer csak kérdéssé válik maga a
lét. Az a lét, ami az enyém, de amire már kívülről tudok reﬂektálni. Ott van a kérdés,
hogy ez mi? Amikor ennek a kérdéskörnek számtalan apró kérdését is felteszem, megválaszolom, vagy éppen nem tudom megválaszolni, mégis, szükségszerűen eljutok
oda is, hogy döntenem kell, cselekednem kell. Nem tehetem meg, hogy nem. Illetve
sok esetben egy döntés nem vállalása is döntést fogalmaz meg. Az is nagyon izgalmas
a megismerési folyamatnak a vizsgálata során, hogy miközben az egyén ismer meg,
sohasem csak egyéni cselekvésről van szó. Én vagyok az, aki begyűjtöm ennek a világnak az adottságait, megismerem, de miért tudom megtenni? Mert valakik számomra
a tudást már megfogalmazták, rendszerezik, átadják. Azért tudom megtenni, mert
egy kultúrának a részese vagyok, ahol a nyelv, a zene, a szokások, az időbeosztás, a
hagyományok mind-mind azt segítik elő, hogy önmagamat jól tudjam megismerni,
jó válaszokat tudjak adni a föltett kérdéseimre. Ugyanígy a tudományokat ide tudom
sorolni, ide kell sorolni a családi tapasztalatot, ahol felnövekszem és természetesen a
vallást, mint a végső kérdésekre adott válaszok rendszerét, együttesét is.
Ez nem az enyém, ezt azoktól kapom, akik előttem megismerték a világot valamilyen
módon, és érzem a felelősségét is, hogy amit kaptam, azt értékelnem kell, de a magam
egyedi, egyéni tapasztalatával gazdagítanom is szükséges ezt a közösségi tapasztalatot.
Így tehát azt lehet mondani, hogy a megismerés szükségszerűen együtt jár az emberi
léttel, de valójában az emberre vonatkozó kérdéseket, igazságot akarom megismerni.
Még ha nem is így fogalmazom meg. Ezek jelentenek olyan biztos pontot az életemben,
amelyek segítenek eligazodni akár a boldogsággal, a növekedéssel, a társkapcsolatokkal
kapcsolatban. Vagyis az alapvető kérdéseket és az arra adott válaszokat szükséges föltennem, jól megválaszolnom, azokat a kérdéseket, amelyekre egyébként válaszolnom
kell. Nem tehetem meg, hogy ezekre ne adjak választ. Ezek az alapkérdések az emberre
vonatkozóan: ki vagyok én valójában, személyemben, emberségemben, képességeimben, korhoz, kultúrához kötött mivoltomban. Az is látszik, hogy ezekre az alapvető
kérdésekre csak a tudomány eszközeivel nem tudunk kielégítő válaszokat adni. Ezekre
a kérdésekre csak az emberi gondolkodás válaszaival sem tudunk kielégítő válaszokat
adni. De a kultúra válaszaival sem tudunk mindenre kiterjedően kielégítő válaszokat
adni. Ezek mind fontosak, de látjuk, hogy önmagukban még nem elegendők.
Ebben a megismerési folyamatban jelen van egy olyan megismerési fórum, olyan
mód, amit hittel, hitként fogalmazunk meg, hitként jelölünk meg, és úgy tekintünk
a hit magatartására, hitbéli meggyőződéseinkre, mint a megismerés lényegi elemeire,
Egyházak, teológiák, hitvallások
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amelyek nélkül nem tudjuk még az előbb felsorolt területeket sem jól megragadni,
nem tudjuk egységben szemlélni és nem tudunk végérvényes, mindenre kiterjedő
választ adni. Alapvető tapasztalatunk az, hogy a hívő magatartás alapigényünk. Például hiszünk egymásnak. Hiszek egy személynek, s mert hiszek benne, mert igaznak
elfogadom, jó eséllyel igaznak fogom elfogadni mindazt, amit ő állít. Ha valakiben
nem hiszek valamiért, vagy mert nem is ismerem, vagy meggyengült benne a bizalmam, akkor bizalmatlansággal fogadom mindazt, amit ő akár a legszentebb dologról
is állít. Éppen azért, mert a hit alapvetően egy személyes kapcsolatra irányul, ilyen
dimenziója van.
Hiszek a tudománynak, hiszek a tudósok munkájában. Milyen óriási dolog az,
– maradjunk a gyermekpéldánál – amikor a kicsiny gyermek elkezd iskolába járni.
Akkor az emberiség történelmének óriási, kiérlelt tudásával fog találkozni, amikor
elkezdi görbíteni a vonalakat, valamilyen szabály szerint, amiből aztán betű lesz.
Vagy önmagában, hogy egy iskolába megy, már millió tudósnak, kutatónak, tudományágaknak gyümölcse. Azt gondoljuk, hogy ez fontos. Hány ember életpályája,
töredelme van abban, hogy iskoláról gondolkodunk. Vagyis hiszek a tudománynak,
hiszek a tudósnak, elfogadom igaznak. Milyen tragédia, amikor egy tudományág
egy állításáról kiderül, hogy téves. Milyen nagy kár, amikor kiderül, hogy az, aki
nevelt engem iskolában, valamiről, tényekről, eseményekről, emberről, kapcsolatokról, nem helyesen gondolkodott. Abban a pillanatban én becsapottnak érzem
magam. Rosszul ismertem meg a világot. Pedig csak miről van szó? Egy iskoláról.
Egy tanárról és jó néhány gyerekről és szülőről. Hiszek a tudománynak, hiszek a
tudásnak, a rendszerezett, elibénk adott tudásnak, és ez a mindennapi életünk része,
nem független attól.
Hasonlóképpen hiszek azoknak a felelős szolgálatot ellátó személyeknek, társadalmunkban, közösségeinkben, akik az életünket segítik. Egy orvosnak. Elmegyek hozzá, hogy valamit érzek, megvizsgál, és azt mondja, nem az a kérdés, hogy itt-ott érzek
valamit, hanem hogy nagy baj van. És azt mondja, kivizsgálás, műtét, és alá fogom
magam ennek vetni. Miért? Mert hiszek neki. És hiszek mindazoknak, akik őelőtte
ezt a sok-sok tudást összegyűjtötték és rábízom magam.
Az is látszik, hogy ezzel együtt a természetesnek mondott hívő magatartással együtt
szükséges egy természetfölötti hit kialakítása, megragadása is. Például amikor a létet,
a világ egészét akarom értelmezni, ehhez akarok választ adni, benne önmagam létére.
Hiszen a válaszom következménye, pontosabban, hogy milyen választ fogok adni föltett kérdéseimre, attól is függ, hogy hiszek-e a természetfölötti létezésében. Hiszek-e
Istenben, vagy nem hiszek. Egészen más válaszokat fogok adni alapvető kérdésekre,
amikor azt feltételezem, hogy van valaki, aki ezt a rendet, életet adja, teremti. Vagy
amikor abból indulok ki, az a hitem, hogy ez nincs. Ez lényegileg meghatározza az én
megismerési folyamatomat és meghatározza az eredményt is az emberről, az ember
dolgairól, értékességéről. Lényegileg befolyásolja, milyen módon fogok megismerni,
milyennek ismerem meg a világot, milyennek ismerem meg önmagamat. Azt szeretném feltételezni, hogy a világot úgy tudjuk és olyannak tudjuk megismerni, amilyen.
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De nem tudunk elvonatkoztatni ettől a személyes döntéstől, személyes tapasztalattól,
ami bennünket meghatároz. Be tudunk gyűjteni rengeteg tapasztalatot saját életünkben, ebben a közép-európai kultúránkban, és lehet azt mondani, milyen jó lenne
ehhez a tapasztalathoz hozzávenni mondjuk valamelyik dél-amerikai népcsoport kultúráját, az ő tapasztalatukat az emberről, a világról, a jövőről. Gazdagabbak lennénk?
Egészen bizonyosan. De nem tudjuk ezt teljes egészében megtenni, ezért szükségszerűen a megismerésünket gondolhatjuk teljesnek és talán jól is tesszük, de mégiscsak
egy része annak, amire a megismerés irányul.
Csak röviden szeretnék említést tenni arról, hogy természetesen valaki eljuthat arra
az elméleti megfontolásra is, amikor azt mondja, nincs mód megismerni sem önmagamat, sem a világot, s mert nincs mód, nem is kell. Vagy el lehet jutni ugyanerre az
álláspontra nem elméleti megfontolás alapján, hanem gyakorlati okok miatt. Például
azért, mert megtehetem, hogy ne akarjam megismerni a világot, mert úgy is meg
fogok élni. Ez a kényelem szituációja. Nem kell lényegi kérdéseket feltenni, hiszen
minden biztosítva van számomra. A világítás, a meleg, az étkezés, a biztonság. Nagyon könnyű ilyenkor nem lényegi kérdéseket feltenni, hiszen úgy is boldog lehetek.
Vagy például, ha valaki bármilyen oknál fogva nem juthat el arra a képességre, mert
nem tudott tanulni, nem volt módja mások segítségével növekedni, fejlődni, nem tud
eljutni arra a kérdésfeltevésre, hogy akarom megismerni ezt a világot, és ezt hogyan
tegyem. Ez óriási felelősség mindazok számára, akik ezt ajándékul megkapták. Segítsünk mindazoknak, akik ezt valamiért nem tudták elérni.
A megismerési folyamatra is szeretnék utalni. Megismerem a közvetlen környezetemben lévő világot, embereket, törvényszerűségeket, amelyek körülvesznek engem,
és ahogy egyre többet ismerek meg ebből, a megismerési folyamatból eljutok oda,
hiszen ez visszahat rám, hogy elkezdem értelmezni mindazt, amit megismertem és
körülvesz engem. Vagyis valamilyen szempont alapján elkezdem egymáshoz rendezni
a tapasztalatokat, akkor ez az értelmezés elvezethet oda, hogy kialakítok egy értékrendet, amely az életemet, a kérdéseimet, a jövőmet, a vágyaimat, az érzelmeimet, a
kapcsolataimat rendezi, irányítja. Amikor ezt az értékrendet kialakítom, elfogadom,
ezzel együtt jár és szükségszerű, hogy döntenem kell az általam felismert értékrendnek
megfelelően. Ha ezt nem teszem meg, vagy nem ennek megfelelően teszem, ez óriási
feszültséget eredményez, vagy disszonánssá válik az ember életében, amit mások, vagy
én magam is hiteltelenségnek élhetem meg. Valamit láttam, de másképp cselekszem.
Akkor itt jön elő ismét az életvezetés kérdése.
Döntenem kell, és a döntésből az következik, hogy a cselekedeteim ennek a döntésnek a gyümölcsei. A cselekedeteim pedig tanúvá válnak rám nézve. Mit hiszek, mit
gondolok, milyen értékrend van bennem, mit gondolok a megismerésről. Ebben a
megismerési folyamatban az előbb említett természetfölötti hitnek óriási jelentősége
van, mint értelmezési pontnak, értelmezési közegnek, ami alapján aztán értelmezem a
megismert világot. Kialakítom az értékrendemet és ennek megfelelően döntök, illetve
cselekszem. Ez a fajta értelemkeresés, értelmezés, hatással van arra is, hogy hogyan
tekintek a társadalmi folyamatokra. Hogyan tekintek politikai folyamatokra, egziszEgyházak, teológiák, hitvallások
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tenciális folyamatokra. De nemcsak azt a kérdést veti fel, hogyan tekintek ezekre,
hanem – maradva a témánknál – már a megismerést is úgy próbálom e folyamatokkal
kapcsolatban megfogalmazni, hogy azok a lényegi kérdésekre irányuljanak.
Nagyon nehéz látni azt, hogy bizonyos társadalmi folyamatokra nem tudunk jó
válaszokat adni, ha nem lényegi kérdéseket teszünk fel. Ezért is szükségszerű például a
megismerés tudatossága, a megismerésnek felkészült voltát elősegíteni és kialakítani.
A megismert dolognak, értékrendnek megfelelően adok választ a magam által feltett
kérdésekre, vagy az élet által feltett kérdésekre és ennek megfelelően cselekszem, ebből
az is következik, hogy a cselekedeteim szükségszerűen morális aspektust is hordoznak.
A jó–rossz kérdését, az igaz–nem igaz kérdését, a hazug–igaz kérdését.
Azt is valljuk, hogy a hit és megismerés kölcsönösen erősítik egymást. Ez a nagyon
régen, és minden tudományágban és az emberi életben is megismétlődő kérdés: hiszek, hogy értsek, megértek, hogy higgyek, és ezek kölcsönösen átjárják egymást. A
skolasztikában is markánsan megjelenő kérdés volt és Szent Ágoston maga is foglalkozott ezzel. Azt is valljuk, hogy az értelemtől elszakított hit tragédia. Számtalan példát
lehetne erre hozni. Amikor egy hitből fakadó szokásrend elveszíti a hittel a kapcsolatát, ott van a rend, de már senki sem tudja, miért van. Megfojt, rabságot eredményez,
nem engedi, hogy szabadon gondolkozzam. Vagy olyan terheket ró az emberre, amire
semmi szükség és tönkre is teszi az embert. Gondolhatunk az elmúlt évtizedekben a
tragikus szekták viselkedésére. De ez a kereszténységet is tudja érinteni.
A hitben megjelenik egy szabadság, és meg is kell jelennie, és a hittel kapcsolatos
döntéseknek is. Azt is valljuk, hogy a hívő által megszerzett ismeret nem adja fel a
misztérium keresését. Nem arról van szó, ha valamit már értek, nem kell a misztériummal foglalkozni. Dehogynem, sőt nagyobb a felelősségem, hiszen egyre inkább
bevon, mert nem titokról van szó, hanem misztériumról. A titkot meg lehet fejteni,
a misztériumba be lehet kapcsolódni. A megismerési folyamattal kapcsolatban a hit
esetében is állítjuk, hogy megerősíti a belső látásunkat. Mindezek alapján az is nagy
kérdés, hogy milyen Istenben hiszek, az lényegileg meg fogja határozni, hogy milyen
megismerési eredményre fogok jutni.
Azt is állítjuk a keresztény kultúrában, hogy mi olyan Istent ismerünk meg, aki
beszél önmagáról, aki feltárja magát. Számunkra ez a megismerés egyértelműen, végérvényesen és a maga teljességében Jézus Krisztus személyében mutatkozik meg.
Utolsó gondolatsorként néhány gondolatot emelnék ki, legfőképpen az ószövetségi Szentírásnak a megismeréssel kapcsolatos tapasztalatáról, megállapításairól. Azt
tudjuk mondani, a hívő zsidó ember számára a megismerni, alapvetően és lényegileg
az Istenre irányul. Istent akarom megismerni, mint minden lét forrását. Nem elvont
tudást jelent a megismerés, hanem egzisztenciális tapasztalatot, viszonyt jelent. Mégpedig úgy is, hogy meg akarom tapasztalni a másik személyét. De úgy is, hogy akár
szenvedéssel, a szenvedés árán is. Lehetne még más emberi tapasztalatot, fogalmat is
idehozni, amelyekről nem gondoljuk, hogy szeretnénk, hogy szeretnénk szenvedni.
Mégis látjuk, hogy például a szenvedés során mennyi minden ismeret feltárul előttünk. Nem biztos, hogy szeretnék találkozni a szegénységnek bármilyen formájával,
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de egészen bizonyos, hogy a lét egy jelentős vonását nem ismerem meg, ha nem tapasztalom meg valamilyen módon a szegénységet.
Személyes kapcsolatra irányul a megismerés, akár úgy is, hogy ezt a kapcsolatot az
Isten ítéleteiben fedezi fel, akár úgy is, hogy ezt a szövetséget felajánlja az Isten számára. Óriási ajándéka az ószövetségi tapasztalatnak az, hogy Istenre úgy tekint, hogy Ő a
kezdeményező. Ő már ismer minket. Ő az, aki kiválaszt, Ő akarja, hogy megismerjük
Őt. Sőt meg akarja ismertetni önmagát. Vagyis a mi megismerési folyamatunkat sem
szabad csak egyirányú folyamatnak tekinteni, hanem egy kapcsolatról van szó. Nem
fél az Isten attól, hogy hiányosan ismerjük meg. Mint ahogy hiányosan fogom megismerni ezt a teremtett világot. Nem fél tőle. Kiteszi magát annak, hogy én hiányosan
ismerjem meg. A megismerésben új szívvel ajándékoz meg mindnyájunkat. Ez új
szívet eredményez, ez adja az új látásmódot, az új lendületet, az új vágyakat, döntéseket mindannyiunk számára és egyfajta felülről származó bölcsességet ad a szívünkbe,
hogy jól ismerjük és merjünk vele kapcsolatba kerülni.
Az Újszövetségnél csak egy gondolatot emelek ki, Jézus személyében Isten országának a törvényeit tudjuk megismerni. Itt most nem a törvény törvény voltán van
hangsúly, hanem épp a törvénynek azon a jellemzőin, ami életre vezet. Ami utat jelöl
ki számomra, ami ösvény, ami korlát az én életem számára. Jézus a maga kinyilatkoztatásában elküldi nekünk az Ő Lelkét, hogy teljesen jól ismerjük az Istent, magunkat,
ahogyan Ő ismer bennünket. Tehát a Szentlélekben tudunk megismerni, hiszen a
Szentlelket megkapjuk a keresztségben, amikor kapcsolódunk Krisztushoz. Ezért óriási ajándék, hogy új látásmód, új lendület, új értékrend alakul ki bennünk, és ez vezet
el bennünket, hogy nem gőgös gnózisnak a birtokában vagyunk, hogy mi vagyunk a
kiválasztottak, mi tudjuk, senki más nem tudja. Szó nincs erről. Azt gondoljuk, hogy
Krisztus megismerése számunkra a minden megismerését is jelenti. Úgy ismerünk,
amint mi ismertek vagyunk (1Kor 13,12). Isten ismer bennünket az Ő Lelke által.
Két példát szeretnék befejezésként hozni a megismeréssel kapcsolatban, amely által belépünk az élet világosságára, az élet áradására, a Példabeszédek Könyvének 4.
fejezetének 5. verse azt mondja: „Szerezz magadnak bölcsességet, szerezz magadnak
látást”. Bölcsességet és látást, amivel jól tudok megismerni. Szeretnék utalni Szűz
Mária példájára. Az Angyali üdvözlet után találkozik Erzsébettel is és a gyönyörű párbeszédükben elhangzik ez a mondat is: „Boldog vagy, mert hittél”. Hittél az Istenben,
az ő hűségében, hittél abban, hogy Isten betölti az ő ígéreteit és ez már pusztán ez a
hit boldoggá teszi, illetve mondatja őt.
Próbáltam ezeket a gondolatokat úgy megfogalmazni, hogy ne legyenek idegenek
saját életünktől, de kétségtelenül elméleti okfejtés volt. Remélem, bátoríthatok mindenkit akár a Szentírásnak ilyen módon való átolvasására. Ehhez kiváló lehetőséget ad
egy biblikus szótár, ahonnan címszavakat tudunk venni és helyeket gyorsan találni.
(A szeptember 2-án elhangzott előadás szerkesztett változata)

Egyházak, teológiák, hitvallások
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Presbiterválasztás a református egyházban
Boda József Péter

Milyen elvárásokat támaszt az egyházi életünk
500 évvel a reformáció után
a gyülekezeti tisztségviselőkkel szemben?
Ma presbiternek, gyülekezeti elöljárónak lenni könynyebb, ugyanakkor nehezebb is. Könnyebb, mert a valós,
hitvalló élet nem jár üldözéssel, hátratétellel. Nehezebb,
mert a mai kor sokkal több kihívást, akadályoztatást jelent a családja, munkája mellett aktív gyülekezeti szolgálatot vállalók számára. Elvárások vannak továbbá az egyház, az egyházi törvények, a gyülekezeti tagok részéről is.
Azonban mindezt felülírja, felül kell írja az igazi elvárás,
a legfőbb elvárás az egyház fejétől, Krisztustól, és ez nem
változott az évszázadok során. Az Apostolok cselekedetei
6,2-4-ben ezt olvassuk: „Hanem válasszátok ki …akik telve vannak Lélekkel és bölcsességgel,…”. Ez pedig Istentől
adatik. Úgy is fogalmazhatok, ahogy több, presbitereknek Boda József Péter
szóló írásban is olvasható: újjászületett, Krisztust uruknak valló, a Szentlélek által vezetett gyülekezeti tagok lehetnek a közösség felelős, jó
sáfárai. A Heidelbergi Káté 1. kérdés-felelete pedig így hangzik: „… akár élek, akár
halok – nem az önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és Megváltómnak, Jézus
Krisztusnak a tulajdona vagyok. „…és szív szerint hajlandóvá és késszé tesz arra, hogy
szüntelenül neki éljek.” Azaz valóságosan szolgálni csak a Neki élő, nem vallásoskodó
gyülekezeti tag tud! Az a lelki érzékenység (a szükségek meglátására), bölcsesség (a
döntések hozatalára), amely nélkülözhetetlen a gyülekezeten belüli és a gyülekezeten
kívüli (missziói) mozdulásokban – csak a Lélek által lehetséges. Ezt igeolvasásaim, és
közvetlen gyülekezeti tapasztalataim alapján vallom.
Lelki érzékenység, felelősségvállalás – ma egyébként egyre ritkább a világban – és
lelki erőnlét csak hűséges Urunknak tulajdonaként, Neki élve lehet jellemző gyülekezeti tagra, gyülekezeti elöljáróra. A gyülekezeteink élete, a presbiterválasztás közös
ügy, felelősség: lelkész, gyülekezeti tagok, presbiterek mind kell, hogy Isten előtt elcsendesedve, Őrá ﬁgyelve álljanak meg és újuljanak meg!
Ma a XXI. századi gyülekezeteinkben nagy kérdés a jövőnk. Ezért még nagyobb
a felelősségünk, még nagyobb a missziói küldetésünk súlya. Ez pedig hitelességünk
kérdése is. A képmutatás nélküli hitről olvasunk a Rómaiakhoz írt levél 12. részben, és
az Úr Jézus is a „meszelt sírok”-tól óv. Nagyon fontos, mit látnak a gyülekezeten kívü-
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liek, főleg mit látnak gyermekeink, ﬁataljaink. Gyülekezetünkben nagyon törekszünk
Krisztus kiábrázolására, a hitelességre, úgy gondolom ennek eredménye a mintegy
félszáz gyermek, akik a jövő gyülekezeti tagjai, leendő presbiterei. Mert Jézus Krisztus
tegnap, ma, és holnap is ugyanaz!

Dapsy Éva

Mit jelent presbiternek lenni?
Amikor hat évvel ezelőtt, a lelkészünk egészen egyszerűen megkérdezte: vállalnám-e
a presbiteri tisztséget, nagyon meglepődtem. Megtisztelő volt számomra, de ugyanakkor nagyon váratlanul is ért. Korábban, amikor a presbiter szót hallom, mindig
nagyapám jut eszembe, aki szülőfalumban, Alsószuhán, évtizedekig látta el ezt a tisztséget: presbiter egy idősebb, tapasztaltabb ember szokott lenni, a falu köztiszteletben
lévő férﬁja, akinek a véleménye fontos a többiek számára is – gondoltam. Gyerekként
hallottam, ahogyan beszélgetnek, gyűléseket tartanak és a temetéseken a tiszteletes
mellett állnak. Valami olyan volt ez, ami nem illik hozzám.
20 éve költöztem Jósvafőre. Családommal, köztük két gyermekemmel – Leventével
és Gyöngyvérrel – és férjemmel, Zsolttal élünk ebben a vizekkel és völgyekkel teli kis
faluban. Tanító vagyok a szomszédos Aggteleki Általános Iskolában, ahová a jósvafői
gyerekek is járnak. Presbiterként Isten országának szolgálatába állíthatom azt, hogy az
iskolásokat és szüleiket is jól ismerem, mind a falu és mind az iskola közösségi munkáiban aktívan részt veszek. Találkozunk az iskolában, de vasárnap az istentiszteleten
is, ahol az egész hétre útmutatást kapunk. A falubeli többi presbiterrel is szívesen
dolgozok, könnyen megtaláljuk a közös hangot.
Lelkészünk aktív és lelkes motiválásának hatására úgy gondoltam, ha ő úgy látja,
hogy a közösségben van feladat a számomra, akkor azt illik csinálni, így tisztelettel elvállaltam felkérését. Mivel az iskolában éneket is tanítok a gyülekezetünk énekkarát is
vezetem. Egyházi és világi ünnepeken szoktunk énekelni, kántálni s ez egyben közösségi alkalom, amikor mi, falubeliek találkozunk, beszélgetünk, mert más alkalom erre
már nemigen adódik. Örülök, amikor látom, hogy a gyülekezet is szereti és igényli,
ha változatossá tesszük az istentiszteleteket. Hittanosainknak kirándulást szervezünk,
a baráti gyülekezettel közös istentiszteletet, szeretetvendégséget is szoktunk tartani.
A mögöttünk lévő hat év alatt sok minden átértékelődött, sok dolgot másképpen
látok. Felelősséggel tartozunk a gyülekezet tagjai felé, akik megválasztottak minket,
de leginkább Isten és Jézus Krisztus felé, akiket megpróbálunk ideélni a falu lakossága
elé, úgy, ahogyan arra elhívást kaptunk. Az egyházközségi gazdálkodás rideg számai,
a napi feladatok, a kihasználható lehetőségek, szervezések mind-mind új látásmódot
adtak a presbiteri gyűlések alkalmával. Megéreztük, hogy a lelkész milyen felelősséget
hordoz a vállán, melynek súlya alá mi, presbiterek is odaálltunk. Nem is lehet másképp, csak így. Presbitériumként egyik célunk az volt, hogy Jósvafőnek újra legyen
Egyházak, teológiák, hitvallások
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megválasztott, beiktatott lelkésze. A gyülekezet odaállt a presbitérium mellé, elfogadta az ezzel járó megemelt egyházfenntartói járulékot is, ami egy ilyen kis faluban jelentős változás volt. A beiktatás sajnos legnagyobb igyekezetünk ellenére sem valósult
meg. Az Úrnak erre is gondja lesz majd, csak mi nem értjük még.
Visszanézve a múltra látom, hogy 20 évvel ezelőtt mennyire szerettem volna városba
költözni, mert mindig faluban laktam, vonzott a sok „lehetőség”. Az Isten azonban
„ide tett”, mindig adott itt feladatot, erőt, hogy ne adjam fel. Adott itt közösséget, barátokat. Társat is kaptam hozzá, a férjemet, akire mindenben számíthatok, mindenben
segít és tolerálja a közösségi feladataimat. S két gyermekem is velem énekel már azóta…
Felemelő és egyben megtisztelő érzés az 500 esztendős kontinuitás részének lenni,
látni, tapasztalni Isten szeretetét, vezetését akkor is, amikor emberileg megfáradtnak
érzem magam. Ezért érdemes Isten dicsőségére presbiterként élni, s tovább munkálkodni a közösségért. Köszönöm az Úrnak ezt a sok áldást az életemben, hogy ennyire
a tenyerén hordoz! Kérem, hogy tartsa meg ezt a gyülekezetet a gyermekeink és az
unokáink számára is!

Dezs Attila

Mit jelent presbiternek lenni 500 évvel a reformáció után?
Kevés lehangolóbb dolog van a világon egy lelkipásztor számára egy vallásos, de hitetlen presbiternél.
Éppen ezért nem gondolom, hogy manapság más követelményeknek kellene megfelelnie egy presbiternek,
mint amit a Szentírás elénk ad. Hitem szerint téves az
a meglátás, hogy egy presbiternek jó politikusnak, gazdag vállalkozónak, vagy tanult doktornak kell lennie.
Ezek egy világi közösség elvárásai.
Mivel Isten népének egyik vezetője a presbiter, mindenekelőtt szükséges, hogy újjászületett ember legyen,
aki élő kapcsolatban van az Egyház urával. Döntései
előtt vele tanácskozik, esténként neki mondja el öröDezső Attila
meit, bánatait, sikereit vagy éppen kudarcait. Reggelenként tőle kér vezetést, a vezetettségében pedig megerősítést az Ige buzgó tanulmányozásán keresztül. E nélkül hitem szerint senki sem lehetne presbiter az
anyaszentegyházban. Az Úr mozgósítható, küldhető, embereket keres magának,
akik „… bátran szólnak és harcra készek, ha éj borul le, vagy ha kél a Nap.” Az a
hadsereg, amelyik vakokat állít őrszemként egy harcban, hogy tartsák szemmel az
ellenséget, nagy veszélynek teszi ki magát.
Ellenben az újjászületett presbiter Isten elhívott munkása, és amíg az Úr útjain
jár, a presbiter lényén keresztül a Szentlélek erővel és hatalommal munkálkodik
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a gyülekezetben. Ezt éli át minden olyan gyülekezet, amelynek vezetői keresik az
Urat. Az ilyen ember valódi szolgatársa a lelkipásztornak, akivel megosztja látását,
lelki és anyagi sáfárságát, akivel együtt imádkozik megújulásért, ébredésért, hiszen
életcéljuk a hitébresztés, a lélekmentés. Hitem szerint olyan presbiterre van ma
is szükség, akinek példaértékű, cselekvő hite is van, nem csak vallása. Aki imádkozva munkálkodik és munkálkodva imádkozik. Ha rajtam múlna, én csak olyan
embert választanék presbiternek, aki nem szégyelli a Krisztus evangéliumát. S ha
nincs ilyen egy gyülekezetben, akkor ott nincs is szükség bibliai értelemben vett
presbitériumra.

Kádár Ferenc

Példaképei a nyájnak
A jubileumi év arra ösztönöz, hogy egyházi életünk és
szolgálatunk minél több összetevőjét újragondoljuk. Érdemes végiggondolnunk, mit mondanak a reformátorok,
s különösen Kálvin a gyülekezeti tisztségekről. Tanításairól hamar kiderül, hogy a reformátor a tiszta forrásból,
Isten igéjéből merített. Így tett a négy tisztségről, ezen
belül a presbiteri tisztségről szóló tanításában is.
A presbiter elsődleges szolgálata az élettel való bizonyságtétel. A genﬁ Egyházi rendtartás szerint „tiszteletre méltó,
feddhetetlen életű férﬁakat” kell presbiternek választani.
Mit is mond Péter apostol a vénekről? Úgy kell szolgálniuk, mint akik „példaképei a nyájnak” (1Pt 5,3). Elöljárók,
akikre fel lehet nézni. Nem a beszédük miatt, hanem min- Kádár Ferenc
denekelőtt a jelenlétük és életvitelük miatt lettek példák.
A nagypolitikában látunk kampánygyűléseket. A politikus, aki választást akar nyerni, „jó arcokat” válogat maga mellé és mögé. Választásokat lehet nyerni egy jó csapattal. Tudom, nem szerencsés az egyház életét a politikához hasonlítani, de a presbiterek
csendes ott állása az ige hirdetése körül, nagyon nagy szolgálat. Áldás, ha hiteles életű
nők és férﬁak állnak a mai igehirdetők mellett!
Persze meg is kell szólalniuk. Péter apostol a presbiter feladatát „legeltetésnek” nevezi, tehát igével való táplálásnak és igazgatásnak. Kálvin pedig „intésnek”. Akire fel
lehet nézni, akinek a magánélete és munkája példaadó, annak az intése is hiteles. A
sátoraljaújhelyi gyülekezetben több éve bevezettük az istentisztelet kezdetén a bűnvalló liturgiát. Amikor a Tízparancsolatot egy-egy hiteles életű presbiter olvassa, úgy
érzem, az többet ér minden „papi beszédnél”.
És még egy fontos szolgálat: döntéseket kell hozni. A 2Móz 18-ban Jetró azt tanácsolja Mózesnek, hogy állítson maga mellé elöljárókat, akikkel meg lehet osztani a
Egyházak, teológiák, hitvallások

 ﱻ45 ﱾ

peres ügyeket. A presbiteri szolgálat ősét látjuk itt. Kálvin is fontosnak tartotta, hogy
„istenfélők és a lelki dolgokban bölcsek” legyenek a presbiterek. Jól előkészített és
bölcsen meghozott döntésekkel hatékonyan épülhet köztünk Isten országa.
S nem beszéltem arról, hogy jó közösségként kell működnie a presbitériumnak,
hogy nem csak az istentiszteleten, hanem a templom körüli kétkezi munkákban is
aktívan részt kell venni. Ahol ez eddig megvalósult, ott jó remény lehet arra, hogy a
most választandó új presbitérium folytatja a megkezdett szép munkát.

Molnár Pál

Gondolatok a presbiterválasztás elé
Az egyház legfontosabb feladata az ige hirdetése: az élő,
a feltámadott Krisztusról való bizonyságtevés-ezt a Húsvét evangéliumának is nevezzük. A reformáció 500.évfordulóján nekünk is újra fel kell fedezni, hogy a láthatatlan
Isten Jézus Krisztusban láthatóvá tette magát és visszaadta
az örök élet ajándékát! A reformáció nem más, mint minden egyes ember odafordulása Krisztushoz. Luther híres
tételsorát ezzel kezdi: Urunk és Mesterünk azt akarta,
hogy a hívek egész élete bűnbánatra térés legyen: bűnbánat–megtérés–lelki–erkölcsi megújulás. Még létezik az
egyházak társadalmi megbecsülése, így viselkedésmintát,
példát is várnak. Életünk minden mozzanatának az ige
Molnár Pál
hirdetésének kell lennie!
Az egyházi tisztségeket betöltők elhívásnak tekintsék
szolgálatukat! Mindenki úgy vállalja el ezt a szolgálatot, hogy tudnia kell: mindenek
előtt Jézus Krisztusnak tartozik elszámolással. Mindazonáltal a presbitérium az egyházközség vezető testülete, lelki és anyagi életének irányítója és a lelkésznek munkatársa, segítője. A presbiteri esküminta egyúttal önfeláldozásra és kötelezettségre is int:
egyházam érdekét a magam haszna elé helyezem.
A gyülekezet sokszínű közösség, az Isten alkotta világ gazdagsága, sokszínűsége jelenik meg benne, akárcsak a természetben. Róm 12,6: „Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is”.
Sokfélék vagyunk, sokféle ajándékkal, találja meg ki-ki magában ezeket, hogy
használjunk másoknak. Presbiterekként nemcsak a gyülekezetnek tartozunk felelősséggel, hogy meglássuk testvéreink lelki és testi szükségeit és szolgáljunk egymásnak, miként Jézus a tanítványoknak alapvető tanítást adott a lábmosással.
A diakóniai munkán keresztül gyakoroljuk a szeretetközösséget, de ennek a szeretetmunkának igazán a lelkek gondozására, vigasztalására is kell kiterjednie: családlátogatás, tesvéri beszélgetések keretében. Az önkéntesség bármilyen megnyilvánu-
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lását cselekvő imádságnak nevezhetjük. „Akármit cselekesztek, mindent az Isten
dicsőségére míveljetek” (1Kor 10,31)
A fő kérdés: Hogyan lehetnék én Isten hitelesebb embere, hűségesebb szolgája,
Jézus örömhírének képviselője a világban? Hogyan tudjuk meg Isten akaratát életünkre nézve? Erre a Szentírás tanulmányozásával, imaközösségben kaphatjuk meg
a választ, ahol résztvevőként érezzük meg, hogy a Biblia nem csak történelemről
szól, hanem a mi életünkről. Szóljuk a világban, hogy mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata: „Ti vagytok a világ világossága, nem rejtethetik el a hegyen épített város.
Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék
és fényljék mindazoknak, akik a házban vannak. Úgy fényljék a ti világosságtok az
emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Mt 5,13-16)
„Ne szégyelld az Evangéliumot!” (2Tim 1,8) Imádkozzunk Urunkhoz, hogy erősítse
meg az új és régi tisztségviselőket, mutassa meg és árassza ki hatalmát, erejét egyházunkra az Ő dicsőségére!

Tóth Katalin

Mit jelent presbiternek lenni 500 évvel a reformáció után?
Mit is jelent a szó: presbiter? Elöljáró. A presbiter
az ókeresztény egyházak elöljáróinak neve volt. A régi
keresztény egyházakban elöljárókat választottak, akik
felügyeltek az istentiszteletnél a rendre, kezelték az egyházközség ügyeit és felügyelték az egyháztagok erkölcsi
magaviseletét.
Mit kért és kér ma is Jézus az elöljáróktól? Aki első
akar lenni közöttetek, az álljon az utolsó helyre és szolgáljon, ahogy Ő is tette. Mivel Istenben nincs változás,
annak még árnyéka sem, így az övéinek szánt feladat
és elvárás sem változott, legfeljebb csak a körülményeink. A lelkület ugyanaz kell, hogy legyen, mint ötszáz,
vagy éppen kétezer éve, hiszen a lélek is ugyan az, aki Tóth Katalin
bennünk munkálkodik. Önzetlen, a „Krisztus testért”
végzett szolgálatra hív, mindenkit a neki adatott talentumok szerint. Így minden
szolgáló és szolgálat egyaránt fontos. Akár melyik tagja is valaki a „Krisztus testnek”
minden tagra egyaránt szükség van. Az elöljárókra, presbiterekre éppúgy, mint a
gyülekezeti tagokra.
Milyen is legyen tehát az ideális presbiter? Krisztusban gyökerezett életű, szolgálatra
kész és szelíd lelkű, őszinte, állhatatos, szeretettel teljes, imádságos lelkületű.
Túl magas-e a mérce és ez lehetetlen? Persze hogy az. Magunkból ez nem is telik ki.
Egyházak, teológiák, hitvallások
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Egész életünk egy tanulási folyamat, melynek során a keresztény ember az élet nehézségein Jézussal átküzdve magát egyre nemesebb lélekkel haladhat előre.
Milyen elvárásokkal szembesül ma egy presbiter? Korunk speciális helyzete,
a kereszténység meggyengülése különleges feladat elé állítja mind a lelkipásztorokat, mind az elöljárókat. A szétszéledt, mindenfelé legelésző, tunya érzéketlenségbe süllyedt nyájnak fogalma sincs arról, milyen veszélyes helyzetbe sodródott.
Nem tudja, hogy nap mint nap mérgező lelki táplálékot fogyaszt, hogy közösség
nélkül milyen védtelenné vált! Sokan az alapvető erkölcsi normákat sutba vágva,
vagy az önmegvalósítás bódulatába szédülve kergetik a boldogság illúzióját. A feladat tehát nem kevesebb, mint felrázni, ébreszteni a lelkeket! Menteni a keresztény
értékrendet. Építeni a gyülekezetet. Ebben az emberfeletti munkában alapvető
fontosságú, hogy ne magunkra, saját tehetségünkre támaszkodjunk, mert így biztos a sikertelenség és a vereség. Egyedül Krisztussal vívható meg ez a harc is, ami
annyit jelent, hogy teljes lelki fegyverzetben (Ef 6, 11-17), szüntelen imádságban,
újabb ébredésért könyörögve, Isten iránti rendületlen bizalommal kell szolgálati
helyünkön megállnunk.
„Azért szerelmes atyámﬁai erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban.”
(I. Kor 15,58)
  

Karácsonyi kántálás Borsodgeszten
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 EGYHÁZAK ÉS TÁRSADALOM 
Molnár József

Köszöntő a Reformáció 500. évfordulójára
rendezett megemlékezésen
Erős vár a mi Istenünk!
Szeretettel köszöntök mindenkit, akik ma délután időt
szántak és szenteltek arra, hogy közösen ünnepeljenek a
diósgyőri, a diósgyőr–vasgyári és a belvárosi evangélikus
gyülekezettel. Ez a mai alkalom önállóan is megállja a
helyét. Azt gondolom, hogy ezzel a reménységgel szerveztük meg ezt a mai estét. Ez egy hosszú sorozatnak a
része. Tavaly november környékén a belvárosi lelkészekkel – Sándor Frigyessel és Sándorné Povazsanyecz Gyöngyivel arról beszélgettünk, hogyan lehetne a reformáció
megszületése óta eltelt 500 esztendőre emlékezni, hogyan tudnánk ezt mi evangélikusok a magunk egyszerű
eszközeivel megünnepelni. És akkor beosztottuk, hogy
minden hónapban melyik gyülekezet ad otthont az em- Molnár József
lékezésnek, és hármunk közül ki lesz az az előadó, aki a
megjelenő híveknek és az érdeklődők számára az reformáció előzményeitől a reformátori
gondolatok miskolci elterjedéséig átívelő hosszú-hosszú időt bemutatja. Ennek a 10 előadásból álló sorozatnak az őszi, idénynyitó alkalma a mai, tehát belesimul egy olyan sorozatba, amit már elindítottunk, és folytatjuk tovább a következő hónapokban. Aki szeretne
erről többet tudni, a mai délután folyamán még erről mindhármunkat kérdezhet majd.
Azt gondolom, hogy nem voltunk sem kicsinyhitűek, sem túl nem méreteztük önmagunkat, amikor azt látom, hogy nagyjából mindenkinek van ülőhelye. Sikerült a termet
szépen megtöltenünk, így azt kívánom, hogy mindenki olyan élményekkel gazdagodottan térjen majd haza, amiért idejött; énekszóért, igéért, előadásért, vagy jó szóért.

ÁHÍTAT
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Ámen.
Imádkozzunk!
Tekints reánk Urunk, és légy velünk, hogy mi is Veled lehessünk! Jöjj fényeddel, mert
bennünk sok a sötétség. Jöjj tanácsoddal, mert könnyen megtorpanunk! Jöjj szépségeddel, mert oly csúnyák és taszítóak vagyunk sokszor. Jöjj erőddel, hogy felegyenesedEgyházak és társadalom

 ﱻ49 ﱾ

jünk, békéddel, hogy összhangra találjunk. Jöjj jóságoddal, hogy bűneinkből Hozzád
meneküljünk. Vedd el szívünk keménységét! Egyesíts bennünket az imádságban! Jézus
nevében fordulunk Hozzád, mert általa megnyitottad előttünk az eget, és bezártad mögöttünk a pokol kapuját. Ámen.
Pál apostol Timóteushoz írt 1. levelében találjuk meg azt az igét, amelyet erre az ünnepi alkalomra választottam: 2. fejezet 4. verse, amely így szól: „Isten azt akarja, hogy
minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson.” Ámen.
Ha ezt az igét a gyermekeknek olvasnám fel – akár egy óvodai hittanórán – és meghallanák Istennek ezt az akaratát, amely minden embert az igazság ismeretre hívja, az
lenne az legelső kérdésük, amit talán mi is, akik gyermekeket neveltünk, olyan sokszor
hallottunk a gyermekeinktől: De miért? Miért akarja Isten azt, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson? Miért jó ez Istennek? Miért szeretné ezt? Aztán talán elmagyarázhatjuk a gyermekeknek, hogy Isten szeretné ezt. Nem azért, mert
ez neki jó, hanem azért, mert ez nekünk az. Van ebben az igében két szó, ami együtt a
mindenséget jelenti. Minden ember. Omnes homines, ahogy a latin írja. Kivétel nélkül
mindenki. Ez az ige azt írja, hogy az Isten azt akarja, hogy nagyon sokan üdvözüljenek.
Nem azt, hogy néhányan. Nem azt, hogy csak Te vagy én, hanem azt, hogy mindenki.
Minden ember. Nekünk, embereknek soha nem jutna az eszünkbe olyat tervezni, ami
mindenkinek jó. Azt szoktuk mondani, hogy olyan, ami mindenkinek jó, olyan nem
létezik. Emberi gondolataink szerint, nem is. De Isten ettől hatalmas és ettől csodálatos
és mindenható, hogy Ö ebből az üdvözítő kegyelemből nem akar, és nem tud kizárni
magától senkit. Ez az Isten akarata. És mint ilyen, tökéletes. Minden emberre számít.
Igazság ismerete. Mi emberek, amikor okoskodunk, azt kérdezzük, hogy melyik igazság? A tied vagy az enyém? Azt is mondjuk, hogy az igazságnak több arca van. Meg azt is,
hogy mindenkinek megvan a maga igaza. De ez az ige nem erről szól. Nem okoskodásról,
és nem arról, hogy mi emberek emberi gondolataink szerint hogyan osztanánk azt, hogy
kinek van és kinek nincs igazsága. Hosszú-hosszú tanítás után Jézus elmondott egy olyan
gondolatot, amit ha elkezdek, mindenki tud folytatni: Én vagyok az út, az igazság és az
élet. Vagyis Isten igazságára magára Jézus Krisztusban fogunk rátalálni. Aztán Jézus után
eltelt hosszú évszázad, és Luther Márton egy várban rátalált az igazságra. Arra, hogy milyen út vezet az Isten felé. És Luther, amikor erre az igazságra rátalált, ő sem tartotta meg
önmagának, hanem mindenki által olvashatóvá, érezhetővé és élhetővé tette a hit által
való megigazulást. Meg-igaz-ulást. Igaz-ság. Erről szól Istennek ez az igéje, ami talán sokszor láttunk már igés lapokon. Vagy hallottunk. Talán most gondolkodunk el újra arról,
hogy mit jelent minden ember az Isten szemében, és mit jelent egy igazságra rátalálni.
Volt egy ﬁlmsorozat, én nagyon szerettem. Ez a ﬁlmsorozat ez mindig így kezdődött,
hogy „az igazság odaát van”. Ennek az igének a nyomán azt látjuk, hogy ez nem igaz.
Az igazság Jézus Krisztus óta a hit által itt van velünk, bennünk és közöttünk. Hála
legyen érte! Ámen.
Imádkozzunk!
Köszönjük Istenünk, hogy mindnyájunkat megszólítasz, hogy nem hagysz minket
a bűneinkben vergődni és elpusztulni, hanem az üdvösség ajándékát kínálod ma is.
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Hálát adunk ezért a lehetőségért, és kérjük a te Szent lelkedet, hogy tudjuk ezt megragadni. Tudjunk ebből táplálkozni és ebből ezzel együtt élni. Így kérünk Téged, hallgasd meg imádságunkat, amikor szívünknek minden gondolatát az Urunktól tanult
imádságában foglaljuk össze.

Kiss János

Köszöntő
Nagytiszteletű Asszony, nagytiszteletű Urak, kedves Vendégeink!
Először is engedjék meg nekem, hogy Miskolc
város Önkormányzata nevében köszöntsem a város
evangélikus gyülekezeteit, evangélikus közösségét, és
megköszönjem azt a szolgálatot, amit az evangélikus
gyülekezeti közösség Miskolc városért az évek hosszú
során letett az asztalra.
Hadd folytassam egy történeti párhuzammal. 500
évvel ezelőtt Európa válaszúthoz érkezett. Az volt a Kiss János
kérdés, van-e lehetőség az akkori centralista központokkal szemben eltérő véleményt formálni a világról? Van-e lehetőség arra, hogy okos
és bátor gondolkodók új tanokkal, eszmékkel és tanításokkal álljanak elő? Ez volt a
kérdés, és ez volt a válaszút. Van-e lehetőség? Lesz-e bátorság?
Nyilvánvaló, hogy laikusként nem tisztem az, hogy most ezt az akkori európai
vitát részleteiben érintsem. Nem tisztem az, hogy a vitatémákat minősítsem, pláne
nem tisztem az, hogy ebben a vitában bármiféle eredményt hirdessek. Különös
tekintettel arra, hogy 500 év távlatából talán már nem is az a dolgunk elsősorban,
hogy ezt az Európát meghatározó vitát eldöntsük. Inkább az volna a dolgunk,
hogy levonjuk a következtetést és a tanulságot abból, hogy mi is történt Európa
szívében, Európa közepében 500 évvel ezelőtt? Levonjuk a tanulságot és a következtetést, hogy kétség kívül léteztek olyan korszakalkotó személyiségek, akikre azt
mondhatnánk mai szóhasználattal, hogy reformerek és újítók voltak, hogy küzdöttek a reformáció értékeiért. Új eszméket és új értékeket tudtak javasolni ezek
a kiváló emberek és gondolkodók. Új értékeket és új eszméket tudtak ajánlani
a világnak, hogy a világ ezeket az értékeket és eszméket fontolja meg, és persze
mindenki a saját hite szerint, saját értékrendje szerint, belső lelki békéje szerint
döntsön a továbbiakról.
De a reformáció 500 évvel ezelőtti indulásának és küldetésének a kulcsmozzanata szerintem az volt, hogy választási lehetőségeket teremtett. Olyan értékeket
hoztak létre, amelyekbe a közösségeknek kapaszkodni lehetett. Értékeket teremtett, amelyek számunkra, magyarok számára abban az időben különösen fontosak
Egyházak és társadalom
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voltak, ha a közösségek megkapaszkodását tartjuk szem előtt. Hiszen ne feledkezzünk meg arról, hogy abban az időben, mialatt Európában ezek a viták folytak,
és Európa intelligenciáját ezek a kérdések foglalkoztatták, Magyarország fölött az
addigi magyar történelem legsötétebb felhői gyülekeztek. Hiszen előttünk állt az a
16.–17. század, ami súlyos kihívást jelentett a magyar történelem, a magyar nemzet, s Magyarország népe számára. Talán nem túlzás azt mondani, hogy a nemzeti
lét megszűnése fenyegette a 16. és 17. században Magyarországot, hiszen az a négymillió ember, az a négymillió magyarul beszélő lélek, aki a magyar királyságot alkotta, a 17. század végére egymillióra csökkent. A magyarul beszélő lakosok száma
Magyarországon 75-kal csökkent. Egy negyede maradt meg az akkori magyarságnak. Tehát valóban azt kell mondani, hogy történelmi lépés is fontos volt, minden
esemény, amibe ez a csökkent létszámú magyarság, ez az egymillió magyarul beszélő ember kapaszkodni tudott. Ennek az egymillió magyarnak, hála a reformációnak, volt mibe kapaszkodnia. Abban a két gyötrelmes nehéz évszázadban volt
lehetősége élni a magyar nyelvű istentisztelettel, a magyar nyelvű Bibliával, és volt
lehetősége megkapaszkodni mindabba, ami ebből a magyar nyelvű közösségből
élő közösségtudatba segítette a magyarságot. Segített átvészelni és túlélni ezeket a
nagyon nehéz időket.
Az okos nemzetek úgy tanulnak, hogy a tudást elraktározzák. Mi magyarok, amit
a reformációból tanultunk, azt el tudtuk raktározni. El tudtuk raktározni még a
mára is. Hiszen, ha azt mondtam, hogy 500 évvel ezelőtt Európát feszítette a magyar tovább kérdése, és feszítette az a kérdés, vajon szembe lehet-e fordulni meghatározó politikai centrumokkal, lehet-e ezekről véleményt formálni, akkor úgy
vélem, hogy a párhuzam adja magát, jelen pillanatban is válaszút előtt áll Európa.
Jelen pillanatban is el kell döntenünk azt a kérdést, hogy lehet-e vitát nyitni a nemzetek jövője felől? Lehet-e másképp gondolkodni egyes nemzeteknek, mint ahogy
Európa centrumában a jövőről gondolkodnak? Én azt gondolom, ha mi okosak
vagyunk, és a reformációból tanultakat jól hívjuk fel most elménkből, akkor azt
tudjuk mondani, hogy erre kérdése a reformáció 500 évvel ezelőtti felvállalása ad
nekünk választ, és ad nekünk reményt, hogy érdemes harcolni mindazért, ami számunkra fontos. Érdemes kiállni a véleményünkért. Érdemes kiállni azért a jövőért,
amelyért a felelősségünk kormányoz bennünket.
Azt mondta Luther: „ Ha tudnám is, hogy holnap elpusztul a világ, még akkor is
ültetnék egy almafát.” Az a helyzet, hogy bennünket most nem fenyeget az, hogy
elpusztul a világ, s ekkor most ebben a helyzetben, ha komolyan vesszük Luther
szavait, akkor nekünk is almafát kell ültetnünk, nagyon sok almafát. Azt gondolom,
hogy az idő az almafák ültetésére adott. S ha minden adott, akkor az idő is alkalmas
az almafák ültetésére. Ezért mindenkit arra kérek, hogy aki érez magában erőt és
küldetést, az vegye ezt a lutheri tanítást komolyan. Azoknak az érzéseknek megfelelően, amelyek saját lelkiismeretéből, becsületéből és lelkéből fakadnak, ezeknek az
érzéseknek a mentén, ültessen mindenki egy almafát.
Köszönöm szépen a ﬁgyelmet.
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Sándor Frigyes

Vetített képes előadás
a Reformáció közvetlen hatásairól
Kedves Testvérek! Nagy szeretettel köszöntök Mindenkit!
Az első kérdés, amit fel lehet tenni, hogy a reformációnak milyen hatásai voltak és vannak? Ezt a
kérdést tették fel nem is olyan régen nekem a média
részéről is. Alpolgármester úr már elmondta, hogy
vannak hatásai. Nézzük most meg, hogy melyek
azok a hatások, amelyek a mai napig érvényesek?
Ma Európában nagyon sok olyan ember él, aki
nem vallja magát a reformáció gyermekének és a
reformációhoz tartozónak. Sőt nagyon sok olyan
embertársunk van, aki azt mondja, hogy számára a
keresztyénség idegen, ezért magát ettől távol tartja.
El kell mondani, hogy akármennyire is itt Európában távol akarnánk magunkat tartani az Istentől és Sándor Frigyes
a reformációtól és a keresztyénségtől, mégis annak
az értéke lépten nyomon magához ölel bennünket. Mondhatjuk úgy is, hogy az
európai kultúránk alapvetően keresztyén hátterű.

A reformáció hatásai
A kép, amit Wittenbergben készítettem, – a városháza előtti főtéren – ahol Luther Mártonnak és Melanchthon Fülöpnek a szobra áll. Itt van most egy nagy földgömb, amelyet, amikor felállítottak, elkezdődött a visszaszámlálás egészen a reformáció napjáig.
Aki nagyon jó matekos, az ki tudja számolni, hogy október 31-ig, az 500. évfordulóig
még hány nap van hátra. Aki még jobb matematikus, az azt is meg tudja mondani,
hogy az hány óra, hány perc és hány másodperc? Én most nem akarok ebbe belemenni.
Ez a földgömb erre hivatott, hogy ezt mutatja az ott lévő turistáknak, hogy mennyi
idő van még hátra a reformációig. Ezt nem csak úgy akarja bemutatni, hogy ez egy ünnepség, hanem ott van az egész földkerekség, amely arra mutat, hogy a reformációban
valami olyan kincset kapott az egész emberiség, amely mellett nem szabad elmennünk.
Mi az első, ami a reformációban megmozgatta az akkori világot? Mondhatjuk úgy
is, hogy hitbeli, egyházi megújulás. Mit értsünk ezalatt? Látunk egy képet, Luther
Mártont. Általában nyitott Bibliával szokták ábrázolni őt úgy, hogy kezével az Írásra
mutat. Ha el tudjuk olvasni, akkor ott áll egy idézet, mégpedig a 95 tételből, amit
Luther 1517. október 31-én kitűzött a wittenbergi vártemplom ajtajára latin nyelven.
Egyházak és társadalom
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Amit estére – a hagyomány szerint – a diákság már németre lefordított, és két hét alatt
egész Európát bejárta.
Az 1. tétel így hangzik: „Mikor Urunk és Mesterünk Jézus Krisztus ezt mondta:
„Térjetek meg!” – azt akarta, hogy a hívek egész élete megtérés legyen.” Ez az első
mondata. Ez a reformációban megszólítja úgy az embereket, hogy ne menj távol Istentől! Ugyanis az emberek úgy gondolkodtak Istenről, aki nagyon távol van az emberektől. Nagyon sok olyan ábrázolás született a templomokban, hiszen a kornak
megfelelően azt mondhatnánk, hogy ez volt a Windows 7, vagy Apple. Ahol nem a
telefonon nézték a képeket, hanem a freskókat nézték egy-egy templomban), ahol az
Isten a felhők felett ül egy nagy trónuson, hosszú szakállal, aki már rég el is feledkezett
az emberről. Nem látjuk, olyan messze van, olyan távol van. Talán már le is mondott
rólunk. Akkor a reformáció megszólaltatta azt, hogy nincs messze az Isten. Sőt! Itt
van köztünk. Ez az Isten hozzánk szól. Ezt az Istent meg lehet szólítani. Ez az Isten
ismeri az ember nyomorúságát, baját, szükségeit. Őhozzá lehet fordulni. Miért? Mert
Jézus Krisztusban az Isten megmutatta a maga arcát azzal, hogy emberré lett. Ezt újra
vissza kellett hozni az akkori kor társadalmának tudatába. Nem egy távoli Istenük
van, hanem egy olyan Istenük, aki közel van hozzánk.
Itt látjuk azt a kinyomtatott 95 tételt, amelyet latin nyelven készítettek el, és azt a
kaput, amelyen 1517. október 31-én elhelyezték Wittenbergben. Ez egy fakapu volt,
amely az évszázadok alatt tönkrement, és helyette bronzból készítettek egy kaput, és
mind a 95 tételt a bronzba beleöntötték. Tehát ha valaki elmegy oda, ezzel a kapuval
szembesülhet. A kapu felett láthatjuk Krisztust, aki a reformátori teológia középpontjában áll. Egyik oldalon Luthert láthatjuk, aki a bibliafordítással akarja kifejezni a háláját Isten felé. A másik oldalon pedig Melanchtont az Ágostai Hitvallással a kezében,
ami az akkori világnak az Isten igéje melletti elköteleződését fejezte ki.
A másik nagy hatása a reformációnak az anyanyelvű Biblia és istentisztelet. Luther
Márton 1522 szeptemberében lefordította az Újszövetséget, amelyet úgy szoktak emlegetni, hogy „September Bibel”, Szeptemberi Biblia, mert szeptemberben adták ki.
1534-ben pedig elkészült a teljes bibliafordítással Luther. Ennek látjuk a feliratát –
MDXXXIIII. Ebből kiszámolhatjuk, (aki még emlékszik a római számokra), hogy ez
bizony 1534. Ekkor jelenik meg a Luther Biblia. Ennek a jelentősége az, hogy anyanyelven (németül). A reformáció kimondta, hogy az Isten igéjét az embereknek anyanyelven kell hirdetni, hogy mindenki megértse. Miért? Mert a latin nyelvből nem sokat
értettek meg a tanulatlan emberek. Az igére hivatkozik Luther a Római levél 10. fejezetében: ”Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.” De mi módon
hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? S mi módon hisznek abban, aki felől nem
hallottak? Mi módon hallanának pedig prédikátor nélkül? És mondhatnánk: Mi módon prédikálhatnák az igét, ha az ismeretlen, érthetetlen, latin nyelven szólalna meg?
Minden bizonnyal ismerjük ezt a furcsa képet, amely bekerült ebbe a történeti
sorozatba. Amikor a gyerekkel elmegyünk a cirkuszba, s a bűvész valamit varázsol,
azt mondja: Hókuszpókusz…, és kijön a kalapból egy nyuszi. De hadd mondjam
el, hogy ez az első ilyen megfogalmazás éppen a középkori istentiszteletek kapcsán
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fogalmazódott meg. Mert amikor a pap csinált valamit az oltárnál, egyik ember
kérdezte a másiktól, hogy „Mit csinál ott a pap?” Azt mondta, hogy valami hókusz,
pókuszt. Mert mi is volt ez valójában? Így hangzott: „Hoc est enim corpus meum”
ami azt jelenti, hogy „Ez az én testem.” Érezzük, hogy mennyire messzire távolodott
a középkor népe az Isten igéjétől és annak értésétől? A legszentebb dolognál, ahol
arról van szó, hogy „Ez az én testem, és ez az én vérem. Ott az átlagember csak
hókuszpókuszt értett. Tehát ezért nagyon fontos, ismét visszahozni az anyanyelvű
igehirdetést és bibliafordítást.
Wittenbergben nagyon sok magyar diák megfordult. Többek között Dévai Bíró Mátyás,
aki egyébként Miskolcon az Avasi Református Templomban található szószéken az Isten
igéjét hirdette, akit a magyar Luthernek is neveztek. Megírt egy művet „Orthographia
Ungarica” címmel, ami nem más, mint a magyar abc-könyv, vagy a magyar helyesírás.
Szoktam mondani a gyerekeknek, hogy ennek lehet örülni, hogy van helyesírásunk, de
amikor osztályozzák, akkor lehet szomorkodni rajta. Amikor aláhúzza a tanító néni 1-2
piros vonallal, ami nem stimmel. Mi volt a fontos? Ha van magyar nyelvű bibliafordítás,
akkor mit kell csinálni? Meg kell tanítani az embereket írni és olvasni. Itt azt olvashatjuk:
„Orthographia Ungarica”, azaz „Igaz írás módjairól való tudomány”. Magyar nyelven
íratott. Mostan pedig újonnan megigazítatott és kinyomtatott Krakkóban 1549-ben. Egy
kicsit régies az írott szöveg, de látjuk, hogy el tudjuk olvasni. 500 év távlatából el tudjuk
olvasni az 500 évvel ezelőtti írást. Ez mi másnak köszönhető, ha nem annak, hogy ezek
az emberek lefektették az irodalomnak és a nyelvnek a szabályait. Azt olvassuk: Az olvasónak isteni kedvet kér B.A., Ezt követi az abc és a magyar hangok írásainak szabályai,
a Tízparancsolat, néhány imádság és szentírási idézet. A nyomtatvány végén az arab és a
római számjegyek táblázata található. A kolofón – a könyvnek a záró része – felett pedig
a C.D.M. monogram áll. Krakkó, Dévai Bíró Mátyásnak a monogramja, aki ezt a művet
elkészítette. Dévai Bíró Mátyásról nincsen képünk, ezért nem tudjuk, hogy ő hogy nézhetett ki. Egyetlen kis rajz ábrázolja őt. Ebből nehéz képet kapni róla.
A mi jeles Károli Gáspárunk – megint azt kell mondanom, hogy büszkék lehetünk
vidékünkre – Vizsolyban 1590-ben fordítja magyar nyelvre a Bibliát. Károli Radics Gáspár volt eredeti neve. Látjuk itt a felsorolásokból, hogy voltak már próbálkozók előtte,
pl. Komjáti Benedek Szent Pál leveleit fordítja, Pesti Gábor az Újtestamentumot, de
valójában csak a négy evangélium készült el. Sylvester János Új Testamentum magyar
nyelven – a teljes egész Újtestamentum fordítás – Bencédi Székely István Zsoltárokat
fordít, Heltai Gáspár majdnem lefordítja a Bibliát. Méliusz Juhász Péter Ézsaiás próféta könyvét és az Újszövetséget fordítja, Félegyházi Tamás az Újtestamentumot. És
egy óriási eredmény 1590-ben Károli Gáspár első teljes magyar nyelvű Bibliája. Hadd
mondjam el, hogy Károli Gáspár, amikor lefordította a Bibliát, még egy évet élt utána.
Egy nagy szomorúsága volt. Azt mondta: „Ha én ezt előre végiggondolom, hozzá sem
kezdek a bibliafordításhoz.” Miért? Miután elkészült a Bibliával, akkor döbbent rá arra,
hogy az emberek Magyarországon nem tudnak írni és olvasni. Milyen jó, hogy az Isten
ezt eltakarta előle! Csak utólag jött rá arra, hogy tényleg nem tudnak, de jött a magyar
nyelvű oktatás is.
Egyházak és társadalom
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A harmadik hatása a reformációnak a lelkiismereti és a vallásszabadság, amit szintén
a reformációnak köszönhetünk. 1521-ben Melanchton Fülöp, Luther Mártonnak a
munkatársa és professzortársa – egy nagyon nagy humanista műveltségű professzor –
kiadja a Loci Communes Rerum Theologicarum című művét, ami nem más, mint a
protestáns teológiának vagy dogmatikának az első nagy kézikönyve. A szerző életében
több mint 50 kiadásban jelent meg. Évszázadokon keresztül Melanchton Fülöpnek ez
a műve meghatározója volt a teológia és protestáns teológiai irodalomnak.
Luther halála után, 1547-ben kitört a schmalkaldeni háború. Ez egészen 1555-ig tartott, amikor az augsburgi birodalmi gyűlésen V. Károly I. Ferdinánd képviseletében
mégis csak kénytelen volt engedni a vallásszabadságot. Ez gyakorlatilag azt jelentette
a régi mondás szerint: „Cuius regio, eius religio!” Akié a föld, azé a vallás. Ez azt
jelentette, hogy egy-egy földesúr eldönthette, hogy ő milyen hitben akar élni, s az ő
jobbágyait is erre kötelezte. Ezt a problémát végül az augsburgi vallásbéke zárta le. A
Német-Római Birodalomban a 16. században dúló vallásháború után úgy tűnt, hogy
megoldódott, bár valójában ez nem egy tökéletes, hanem egy kényszerű megoldás
volt arra, hogy ne legyen tovább háború.
1568 Torda, erre mi magyarok nagyon büszkék lehetünk, ugyanis Erdélyben található ez a kis városka. A protestáns felekezeteknek az egymáshoz való viszonyát
egyedülállóan szabályozta. Ugyanis a tordai országgyűlés kimondta az igehirdetés szabadságát, a négy bevett vallásfelekezet, a katolikus, a lutheránus, a református és az
antitrinitárius/unitárius szabad vallásgyakorlását. Ez egész Európában példa nélküli
érték volt, ez a fajta vallási türelem. Mondhatjuk így is, hogy a 16. században lényegében nem üldözték a reformált vallásoknak a híveit, és szabadon ápolhatták a hitüket
a hódoltság területén is.
A negyedik máig érezhető hatása a reformációnak az iskolai oktatásnak a megteremtése. Amikor Luther a bibliafordítással elkészült és elkezdte látogatjni a gyülekezeteket, sajnos elég szomorú, lehangoló képet kapott a gyülekezetekről és a papok vallási
állapotáról. Rögtön hozzákezdenek Melanchtonnal az egyház megszervezése mellett
az oktatás megszervezéséhez, ami a gyülekezet életének szerves része kell legyen. Ma,
amikor egyházi iskolákról beszélünk, akkor jusson eszünkbe, hogy a reformáció idején már igen komoly szerepet kapott ez az elképzelés. Az evangélikusoknak a legjelentősebb iskolái akkor Bártfán és Brassóban voltak . A reformátusoknak Sárospatakon
és Debrecenben, az unitáriusoké pedig Kolozsváron működött.
Tudjuk azt, hogy ezek az iskolák keresték azokat a pontokat, azokat az egyetemeket
Európában, ahol megtalálhatják a kapcsolatokat. Az evangélikusok leginkább Németországba, a lutheri reformáció irányába mentek, a reformátusok Hollandia és Anglia
művelődési és oktatási egyházi központjaival építették ki a kapcsolatokat. Ezzel elindult a magyar diákoknak a vándorlása ezekre az egyetemekre. Ezeket nevezték idegen
szóval, peregrinációnak. Az írástudatlan nép között pedig az anyanyelvet templomi
énekekkel terjesztették ahogyan a protestáns hitet és eszméket is. Vagyis az énekek
amiket megfogalmaztak, azoknak az volt a lényege, hogy ezeken keresztül beleültessék
a következő nemzedékbe és generációba azt, amiről a reformáció is szól.
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Az Európát járt Szenczi Molnár Albert hazatérve kiadta a magyar-latin és a latin magyar szótárát és az Új Magyar Nyelvtan című könyvét. Tehát a reformációval kapja
Magyarország és Európa szinte mindenütt gyakorlatilag az irodalmi anyanyelvet. A reformáció korának két legnagyobb irodalmi alakja Heltai Gáspár és Bornemissza Péter.
Ha most röviden össze akarjuk foglalni , hogy mi az, amit a reformáció ma is jelent,
ami ma is itt van közöttünk:
Hitbeli, egyházi megújulás
Anyanyelvű Biblia és istentisztelet
Lelkiismereti és vallásszabadság
Iskolai oktatás megteremtése
Ha valaki azt kérdezi, hogy ezek közül melyik a leghangsúlyosabb? Akkor ma talán
visszafelé lehetne haladni. Az emberek úgy érzik, hogy az iskolai oktatás a legfontosabb.
A gyerekeknek olyan iskolát igyekeznek választani, ahonnan a gyerek tovább tud majd
tanulni. Aki érettségizett, az lehetőség szerint hadd tudjon menni egyetemre. Tehát az
oktatás. De ugyanakkor mégis nagyon fontosnak érezzük, hogy elmondhassuk azt, amit
gondolunk és hiszünk. Tehát itt van a vallásszabadság kérdése is, és az anyanyelvünk.
Saját kultúránknak a fontossága. Természetesen nekünk, mint egyházaknak a legjelentősebb dolog az, amit a reformáció meghirdetett: „Térjetek meg!”, mert Jézus Krisztus
él, közel van az emberhez. Istennek ez az üzenete ma ugyanúgy szól 500 év távlatából
az embereknek, hogy „Térjetek meg, mert az Urunk és Mesterünk azt akarja, hogy az
ember egész élete megtérés, bűnbánatra jutás legyen!” Ez egy új életkezdés. Az Isten
szeretne újat kezdeni minden nap az emberrel. Ez az, amit a reformációtól kaptunk.
Köszönöm a megtisztelő ﬁgyelmet!

Sándorné Povazsanyecz Gyöngyi

Az Erős vár a mi Istenünk énekről
Minden nagyobb felekezetnek megvan a saját köszöntése. Mi evangélikusok, Luther tanításának követői így köszönünk és köszöntjük egymást a gyülekezetben, hogy
Erős vár a mi Istenünk! Amikor evangélikus templom előtt megyünk el, akkor is ezt a
mondatot olvassuk a templom bejárata fölött. Amikor Luther Márton a 46. zsoltárt
olvasta és magyarázta a wittenbergi egyetem tanáraként, akkor őt nagyon megragadta
az a gondolat, hogy olyan Istenünk van, aki a hívő számára biztonságot ad, védelmet
nyújt, olyan erős, mint egy vár. Ezért énekszöveget írt zsoltár alapján, amit meg is
zenésített. Mondhatjuk azt is, hogy ez az ének lett az evangélikusok himnusza.
Nem tudjuk pontosan melyik évben készült el ezzel az énekkel, de azt tudjuk, hogy
már 1536-ban lefordították svéd nyelvre. Századokkal később pedig a korai svéd szocialista mozgalom egyik indulója lett. Ez elég furcsa a mi számunkra, mert mi hitEgyházak és társadalom
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vallásként énekeljük ezt az éneket. Magyarországon
1566-ban énekelték először, és már akkor megjelent
nyomtatásban is. A 17. és a 18. század folyamán a katolikus énekeskönyvben is megtalálható volt ez az ének,
tehát nem csak protestánsok énekelték, hanem katolikus testvéreink is, hiszen ebben semmi olyan nincs
megfogalmazva, amivel ők ne tudnának egyetérteni.
Az Erős vár a mi Istenünk énekünknek a dallama
több zeneszerzőt is megihletett. Nem is akármilyen
zeneszerzőket: Johann Sebastian Bach 80. kantátájában és korál-feldolgozásaiban használja fel. Mendelssohn az V. szimfóniájában, Richard Wagner és
Richard Strauss is a saját műveiben ezeket a dallamsorokat beemeli, mintegy a lutheri hitvallást is.
Természetesen a többi felekezet köszöntése is vala- Sándorné Povazsanyecz Gyöngyi
milyen áldást kíván, valamilyen bizonyságot tesz az
Isten szeretetéről. Azt gondolom, hogy hálásak lehetünk, hogy vallhatjuk, és büszkék
lehetünk arra, hogy így köszönhetünk: Erős vár a mi Istenünk!
(Az áhítat, a köszöntések és az előadások elhangzottak a diósgyőri vár lovagtermében
2017. szeptember 26-ár rendezett emlékülésen hangzottak el.)

Luther-kórus
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Buda Péter

Szent László a király és a szent
Számomra a Szent László-év ajándék, merthogy semmi
sem mutatott arra, hogy mostanában valaki meg akarna
emlékezni róla, holott az ő személye és uralkodása nagyon
vonzó. Mindannyian hallottunk már róla ezt-azt, de mégis eléggé elfelejtett szentünk, elfelejtett királyunk. Most,
a többszörös jubileum kapcsán rá ﬁgyelhetünk ebben az
esztendőben egyházi és állami részről is. Nagyon sokszor
úgy tekintünk az Árpád-házi királyokra, mintha egyenes
ági leszármazottai lennének Szent István királynak, holott
neki egyenes ági leszármazottai Szent Imre herceg halálával nincsenek. Az a Vazul, akit Szent István alkalmatlanná
tett az uralkodásra, és helyette Orseolo Pétert ültette a
magyar trónra, lett az, aki tovább vitte az Árpád-házat és Buda Péter
az ő leszármazottai közül való Szent László király.
Édesapja I. Béla király, édesanyja Richéza lengyel hercegnő. Valamikor 1046 körül
született, Lengyelországban. 1048 körül érkezett meg Magyarországra édesapjával. Az
ország keleti részében fekvő dukátusban kaptak helyet. Ifjúságát valószínűleg a bihari
dukátus területén töltötte, a mai Nagyvárad környékén. Későbbi életében is nagy szerepet játszott ez a terület, gondoskodó szeretettel ﬁgyelt az ország ezen részére. 1060
körül ismét Lengyelországba ment és onnan lengyel seregekkel tér vissza, hogy édesapját trónra segítse. Politikai csatározások, belháborúk dúltak az országban, hiszen
Orseoló Péter rosszul uralkodott, felkeltek ellene a magyar urak. Aba Sámuelt ültették
a trónra, őt német segélycsapatokkal Orseolo Péter kiverte. Amikor László visszatért,
Béla és András megszerezték az uralmat, András lett a király, és megegyeztek, hogy
Béla követi a trónon. De Andrásnak közben ﬁa született, Salamon. Ezért Béla kiszorult az uralkodásból. Salamon következne az elsőszülöttségi törvény alapján, de
egy újabb belháború tört ki az országban. A magyarság pártokra szakadt, egymás
ellen fordultak, ki ezt, ki azt támogatta. László nem is a legidősebb a testvérei között,
bátyját Gézának nevezzük, de a krónikák Magnusnak. Salamon kapta meg a trónt
András halála után, majd Géza és László vetélkednek a hatalomért. Ők az egyik párt,
mellettük áll az ország egy része, Salamon mögött pedig ott áll a német-római császár,
IV. Frigyes, már csak azért is, mert a sógora volt.
Az ország legjobb erői, a magyar püspökök, élükön Szent Mór pécsi püspökkel, arra
törekedtek, hogy az egymással vetélkedő hercegeket megbékítsék. 1064-ben létrejött
egy olyan egyezség, amelyben mindenki elfoglalta az őt megillető helyet. Salamon lett
Magyarország törvényes királya, Géza és László pedig az ország keleti részén kaptak
egy-egy dukátust. 1064-től ’71-ig békében éltek egymással. 1064-ben együtt ünnepelEgyházak és társadalom
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ték a pécsi székesegyházban a húsvétot. Sajnálatos, hogy ezután röviddel leégett ez a
székesegyház. A jó viszony azt is jelentette, hogy közös katonai vállalkozásokban vettek részt. 1068-ban besenyők törtek be az országba, őket a krónikáink kunoknak nevezik, de tudjuk, hogy besenyők voltak. Ekkor zajlott le a kerlési csata, amelyben László
nagyon kitüntette magát. Egyrészt a hadvezéri képességeivel, másrészt személyes bátorságával. Ezt a történetet mindenki ismeri: egy besenyő vitéz elrabolt egy magyar
leányt, László üldözőbe vette őket és megmentette a leányt. Ez nagyban öregbítette
a nép körében nimbuszát, a személyes bátorság a magyarok szemében nagy erénynek
számított. 1071 után megromlott a viszony a hercegek között. Az újabb belháborúban
László Géza mellett harcolt, és 1074-ben, a mogyoródi csatában legyőzték Salamont,
aki visszaszorult az ország nyugati részére, Pozsonyban telepedett be, ami akkoriban
szinte bevehetetlen erődítmény volt. Ezután Géza vette át az uralmat, László pedig
hercegként segítette. Nem sokkal később Géza meghalt, és 1077-ben a Géza-párti
magyar urak egyöntetűen megválasztják Lászlót királynak.
Amikor Szent Lászlót ábrázolják, a képek többségén nincs megkoronázva. Sok
olyan kép van, ahol a korona a lábánál, vagy egy kis párnán van elhelyezve. Nem véletlenül, hiszen a legendája azt írja, hogy Szent László nem koronáztatta meg magát,
mert Magyarország koronás királya, még akkor is, ha szakadást okozott az országban,
Salamon volt. Végül Lászlót azzal koronázták meg 1077-ben, amelyet Géza kapott
Dukas Mihály bizánci császártól, mert Géza többször is részt vett Bizánc szövetségében a bolgárok elleni járatokban. Koronázva, vagy koronázatlanul, de László lett
Magyarország királya. A harcok azonban nem szűntek meg. A királyságban egy tüske
volt Salamon jelenléte. László 1078/79-ben megpróbálta elfoglalni Pozsonyt, hogy
megszüntesse Salamon királyságát, de nem sikerült neki. 1081-ben azonban létrejött
egy békés megegyezés, amelyben Salamon belátta, hogy nem tudja az országot visszafoglalni, mert legnagyobb szövetségese, IV. Henrik el volt foglalva a VII. Gergely pápa
elleni harccal. Ezért lemondott a királyságról, így Lászlót már meg lehetett koronázni,
ő pedig fejedelmi ellátást kapott élete végéig. Salamon nem bírt magával és a következő évben pártütést szervezett, de László elfogta és börtönbe vettette, s csak 1083-ban
engedte szabadon. László még a későbbiekben is harcolt az országért, hiszen Salamon ezután a besenyőkkel szövetkezett, és 1085-ben velük tört be az országba. László
azonban kiverte őket. A magyar néphagyományban Salamon úgy él, hogy szent életű
remete lett belőle és a középkorban szentként tisztelték.
Térjünk vissza 1077-re. Amikor megválasztották Lászlót királlyá, nagyon fontos
változások történtek az ország történetében. Új dolog kezdődött el, két szinten is.
Az egyik, megváltozott a magyar királyságnak a közép-európai státusza. Emlékszünk a 955-ös évszámra, Lech-mező, Augsburg, nagy vereség. Ez egy nagyon fontos
esemény volt, mert addig a honfoglalástól kezdődően folyamatosan járták Európát
a kalandozásaikkal a magyarok, expanzív politikát folytattak, az Enns folyóig kitolták a magyar gyepűt nyugat felé. A vereség után ezek a hadjáratok megszűntek, sőt,
Szent István király visszavonta a határokat a Lajtáig. A következő száz esztendőben
védekező magatartása volt a magyar királyságnak. Szent Istvánnak az volt az elve,
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hogy a magyarságot stabilizálja, megszilárdítja az ország rendjét, politikai, közigazgatási, gazdasági és egyházi értelemben is. Ebbe nem fért bele hadjáratok indítása.
Többször kellett idegen támadásokat kivédeni, az utánunk nyomuló besenyők újra
és újra betörtek az országba, illetve még Szent István életében Konrád császár haddal tört az országra.

LÁSZLÓ, A LOVAGKIRÁLY
Szent Lászlónál megtörtént a váltás. Ő lesz az első, aki expanzív, terjeszkedő politikába kezd, mégpedig a Balkánon, a tenger felé. A másik lényeges változás a királyeszme megváltozása. Az Árpád-házi királyaink Szent Istvántól kezdődően azt a királyeszmét vették át, amely Nyugat-Európában elterjedt, és amelynek mintaképe Nagy
Károly volt. A Karolingok uralkodási stílusa jellemezte ezeket a királyokat. Szent
Lászlóval egy új királytípus jelent meg. Nem Európában változott meg a királyeszme,
hanem megelőztük Európát. Az új királyeszme a lovagkirály. Ez szinte a semmiből
jelent meg. Később nyugaton, a XII. században először Franciaországban jelent meg,
amelynek alapja az a lovagi irodalom, amely a Roland-énekkel kezdődött, majd egy
egész irodalmi réteg jött létre. Nálunk nem volt lovagi irodalom. Honnan származik
ez az eszmény? Egy ellentétpárból jött létre. A halálmegvetés és a halálfélelem ellentétpárjából született meg ez a lovagi eszmény.
A halálmegvetés bátorságot jelent, gyökerei mindenhol megvannak. A magyarok, a
mi vezéreink is ilyenek voltak, elöl harcoltak, és aki elől megy, megveti a halált, nem
fél tőle. A halálfélelem a keresztény eszméből származik. Nem azt jelenti, hogy valaki
fél a haláltól, hanem a halál utáni állapottól fél. A kereszténységgel megjelenik a gondolat, hogy a halál után az emberre ítélet vár. Ennek alapján vagy az üdvösség, vagy
az örök kárhozat lesz a sorsa. A halálfélelem ebben az esetben az örök haláltól, a kárhozattól való félelmet jelenti. Ahhoz, hogy az ember elkerülje a kárhozatot, jónak kell
lenni. A jó megélése azt jelenti, hogy szeretni kell az Istent, és szeretni felebarátainkat.
Egy olyan uralkodói eszmény jön létre, amelyben nem uralkodni, hanem elsősorban
szolgálni akarja a király a népét. Mindenkinek a jólétét kell az uralkodónak szolgálni.
Bátran megvédeni királyságát, országát és a népét, és szolgálni elsősorban azokat, akik
a népben a legelesettebbek, a szegények, az árvák, az özvegyek, a nők. Ez hozta létre a
lovagi eszményt, amelyet Szent László építette fel magában.
A lovagi eszmény kialakulásában nagy szerepe volt a keresztes hadjáratoknak. Az
1050-es években IX. Leó (II. János Pál előtt ő volt az utolsó pápa, aki járt Magyarországon) küzdelme a dél-itáliai normannokkal előrevetíti az egyház ügyéért való küzdelmet. Később VII. Gergellyel, aki az invesztitúra küzdelmet vívja IV. Henrikkel,
ez tovább erősödik és akkor éri el csúcspontját, amikor II. Orbán pápa meghirdeti a
clermont-i zsinaton az első keresztes hadjáratot, amikor már nem a pápaság, hanem
az egész keresztény világ védelméről van szó. (Itt kell eloszlatni egy legendát Szent
László királyról, mert benne van a köztudatban, hogy II. Orbán őt szemelte ki, hogy
a keresztes hadjáratok vezére legyen, de a korabeli irodalomban, a pápák levelezésében
sehol nincs ennek nyoma.)
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Hogyan tevékenykedett Szent László az új királyeszme megvalósításában? Külpolitikájában megjelent az expanzió, elsősorban a tenger felé, hogy kijusson az ország az
Adriai tengerre. Az alkalmat 1091 szolgáltatta, amikor meghalt Zbojnimir horvát király, aki a maga királyságát kiterjesztette a Drávától Dalmáciáig. Ő Szent László sógora
volt, László húga, Ilona volt a felesége. De nem született ﬁúgyermekük, s mint korábban Magyarországon, Horvátországban is belháború kezdődött. A különféle nemesi
csoportok jelölteket állítottak és kialakult egy polgárháború, amelyben Ilona királynénak az élete is veszélybe került. Ekkor avatkozott be Szent László, elindult a hadaival
Horvátországba, de a tengert nem érte el. Ennek oka II. Orbán pápa volt. Tíz évvel
korábban Zbojnimir, hogy az országát stabilizálja és még inkább a nyugathoz kösse,
felajánlotta országát a pápának hűbérbirtokul. Most pedig megjelent Szent László és
kezdte elfoglalni Horvátországot. Ezért a pápa megfeddte Lászlót, hogy képzeli, hogy
a pápasághoz tartozó hűbérbirtokot elfoglalja. Felkínált egy lehetőséget, hogy Magyarország legyen a Szentszék vazallusa, de ezt Szent László visszautasította. Nem akart
szembeszállni a Szentszékkel, megállította hadait, de amit addig elfoglalt, az az övé,
a dalmát tengerparttal pedig kezdjen valamit a pápa. Majd aztán az utóda, Könyves
Kálmán azt is elfoglalta. Magyarország tehát terjeszkedett, ami mutatja erejét, és azt,
hogy László uralkodásának bő tíz éve alatt stabilizálni tudta az országot annyira, hogy
az egymást követő polgárháborúk után már terjeszkedni is tudott. Mutatja azt is, hogy
László a magyar érdekek védelmezője. Nagy tisztelője a pápáknak, az egyház hűséges
gyermeke, de a magyar királyságnak, mint önálló országnak az érdekeit mindenek elé
helyezi. A pápa még küzdött IV. Henrikkel, így nem élezték tovább a helyzetet.
A következő esztendőben, 1092-ben Szent László váltott és IV. Henrikkel kötött
szövetséget. Ezután újabb külső veszélyekkel kellett szembenéznie, 1091/92-ben a kunok törtek be az országba, s végigdúlták Kelet-Magyarországot, míg a király haddal ki
nem verte őket. Valószínű, hogy Szent László volt az, aki hogy megerősítse az ország
keleti határát, betelepítette a székelyeket az erdélyi részekre. A székelyek korábban határőrizeti szerepet láttak el, de Nyugat-Magyarországon. Ebben a témában megoszlik
a történészek véleménye, vannak, akik azt állítják, hogy a székelyek már a magyarok
előtt is Erdélyben voltak, mások pedig azt mondják, hogy László telepítette oda őket.
A későbbiekben még a lengyelekkel is konﬂiktusba került, majd IV. Henrikkel szövetségben a csehek ellen indul el 1095-ben, de ebben az évben meghalt. Temetése
Somogyvárott történt, majd 1113-ban átszállították testét Váradra. 1192-ben avattatta
őt szentté III. Béla király.

SZENT LÁSZLÓ TÖRVÉNYEI
Ennyit a külpolitikájáról, de mit tett László az országban? Először is törvényeket
hozott, méghozzá szigorú törvényeket. Szent István után a polgárháborús időszakokban senki sem nyúlt a törvényeinkhez, László idejéből három törvénykönyvet is
ismerünk. Az első törvénykönyv a szabolcsi zsinat határozatait tartalmazza, a második és a harmadik törvénykönyvről nem tudjuk a keletkezési idejét. A másodikban
be van írva, hogy Pannonhalmán történt a törvénykezés, de azt nem tudjuk, hogy
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mikor. A történészek szerint több törvénykezés is lehetett és ezeket foglalták össze az
utóbbi két törvénykönyvbe.
A drákói szigor, ami ezekben megjelenik, egy dologra fókuszál különösen, a magántulajdon védelmére, egyszerűbben fogalmazva lopásellenes törvények ezek. Például „mindenekelőtt esküvel elhatároztuk, hogy akármely főember közelvalója találtatnék
lopás vétkében egy tyúk áránál feljebb, senki közülünk semmiképpen el ne rejthesse, vagy
meg ne oltalmazhassa azt. Tetszett azt is végeznünk, hogy magát a tolvajt, ha csak templomba nem jut, akasszák fel és minden vagyona vesszék el. Ha pedig annak a ﬁgyelmetlenségéből menekülne a templomba, vagy a király udvarába, vagy a püspök lábaihoz,
aki megfogta, ne nyerjen elégtételt a lopásért, mivel nem vigyázott.” Később enyhült
a törvény, a harmadik törvénykönyvben az van, hogy a tolvajnak vágják le a kezét.
Hogy a magántulajdonnal kapcsolatban ilyen szigorú törvények vannak, arra utal,
hogy annyira eldurvultak a közerkölcsök, hogy a magántulajdont senki nem tartotta
becsben. Külön felsorolták, hogy kell büntetni, ha asszony lop, vagy ha pap. Hogy
ezekkel sem kivételeztek, mutatja: „ha papi rendben való ember ludat, vagy tyúkot,
gyümölcsöt, vagy más eﬀélét lop, fenyítse meg csak az ő elöljárója vesszővel, de amit lopott,
azt megtéríteni tartozik. Ha többet lop, püspöke vesse ki a papi rendből és ítéljék meg a
köztörvény szerint.” Magyarul, akasszák fel. A törvénykezés mellett sikerült a királynak
a közállapotokat megjavítania.
A következő fontos dolog az egyházszervező tevékenysége. Szent István király létrehozta a tíz egyházmegyéből álló rendszert, ami lefedte az ország egész területét,
azonban néhány változtatást László is eszközölt. A bihari püspökség központját, ami
Bihar volt, áttette Váradra, ami sokkal jobban védhető volt és számára nagyon kedves
város. Később oda is temették. Ugyanígy változtatott a Kalocsai Egyházmegyében is,
aminek székhelyét Bácsra tette át, ami jóval délebbre van és mutatja, hogy egészen
az Al-Dunáig, Nándorfehérvárig stabilizálódott a magyarok területfoglalása. Ott a
bizánciakkal állandó csetepaté volt, és Szent László maga is részt vett Nándorfehérvár
ostromában, még Géza király uralkodása idején. Ha már elfoglalta Horvátországot,
ott egy teljesen új püspökséget alapított, méghozzá Zágrábban, Szent István tiszteletére. Ez máig nagyon fáj horvát testvéreinknek. Képtelenek elfogadni, hogy legfontosabb püspöki széküket, a zágrábi érsekséget egy magyar királynak köszönhetik. Ezt
nehezen bocsátják meg nekünk. Megerősítette László a nyitrai társaskáptalant. Ez azt
mutatja, hogy valószínűleg Észak-Magyarországon az esztergomiból kihasítva egy új
egyházmegyét szeretett volna szervezni, azonban erre már nem került sor életében,
ezt is utóda, unokaöccse, Könyves Kálmán vitte végbe, ő alapította meg a nyitrai
püspökséget.
Kolostorokat is alapított. Ebben is Szent Istvánt követi. Három olyan kolostor
van, amit meg kell említeni. Az egyik a Szent Jobb kolostor, ami Nagyváradtól nem
messze található. Ezt Szent István jobbkéz-ereklyéjének őrzésére szánta, aztán egyet
Somogyvárott, ahol először eltemették. Ennek az az érdekessége, hogy Franciaországból a Szent Egyed kolostort hozta, Saint Gilles-ből hozott francia szerzeteseket és azokat telepítette le itt, tehát a magyar–francia kapcsolatok már Szent László idejében
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is léteztek. A harmadik Báta, Mohácstól nem messze található, a Duna-parton. Itt
is egy bencés kolostort alapított. Egy héttel ezelőtt voltam Bátán, előtte még soha,
de a kispapokkal szemináriumi kiránduláson ott voltunk. Azt nem tudtam, hogy a
későbbiekben milyen nagy jelentőségű kolostorrá vált. A köztudatban nincs benne, de
Szent László halála után kétszáz évvel eucharisztikus csoda történt Bátán, a szent ostya
Krisztus sebhelyei mentén, tehát háromszög alakban, a kezek és a lábak helyén vérezni
kezdett, ami elevenen megmaradt, több mint egy évszázadon keresztül. Báta a középkori Magyarország legnagyobb zarándokhelyévé vált, Zsigmond királytól kezdődően
nagy tiszteletben tartották a Jagellók, a Hunyadiak, a magyar főuraknak palotái voltak
ott, hogy ha bármikor odamennek, saját házukban lakhassanak. Mi látható ma ebből?
Semmi az égvilágon. Báta tragikus hellyé vált a magyar történelemben. A mohácsi csata
előtt II. Lajos király és vezérei itt hallgatták az utolsó szentmisét, itt tartották a Mohács
előtti utolsó országgyűlést, amikor megválasztották a második csata vezéreit. Másnap
sokan meghaltak közülük, és 1539-ben a törökök külön hadjáratot indítottak oda, amit
a búcsú napjára időzítettek, tízezer zarándokot legyilkoltak és visszabontották az egész
kolostort az alapokig. A muzulmánok tudták, miből van a keresztényeknek az ereje.
Az Eucharisztiában. Ez is jelzi, hogy a középkorban nem annyira a Mária-kegyhelyek
voltak elterjedve, hanem egyebek, a nagy zarándokutak a Szentföldre vezettek, aztán
Rómába, Péter és Pál apostolok sírjához, illetve Compostelába, Szent Jakabhoz. Voltak
persze Mária-kegyhelyek is, de a középkorra nem ez volt jellemző.
Az egész egyházszervezetet újjászervezte és megerősítette Szent László azzal, hogy a
püspökségeken megerősítette és adományokkal látta el a káptalanokat és megszervezte az esperességeket. Mondhatjuk, hogy az ő idejében épült ki a magyar egyház olyan
formában, ahogy egy egyháznak működnie kell. Azonkívül ő maga is építkezett, például Váradon az új székesegyházat és a váci székesegyházat is ő fejezte be. A csodaszarvas-legendát a régi időkhöz kötjük, aki vezette Hunort és Magort, azonban Gézának
és Szent Lászlónak szintén megjelent a csodaszarvas háromszor is, ez mutatta meg, hol
építsék meg a váci székesegyházat. Ez a Képes Krónikában le van írva.

A MAGYAR EGYHÁZ MEGERŐSÍTÉSE
A szabolcsi zsinatról is szóljunk néhány szót. Ez az egyházszervezet megszilárdításában, az egész magyar egyház megerősítésében döntő jelentőségű. Itt is találhatunk egy
olyan motívumot, amelyet a nem katolikus történészek megpróbálnak Szent László
rovására írni, de nem úgy van. Ez pedig a cölibátus kérdése. Nem szabad elfeledkezni arról, hogy a VII. Gergely-féle reformmozgalomnak egyik sarkalatos pontja volt,
hogy komolyan veszik a cölibátust. Az egyházban ez kezdettől fogva meg volt, már az
ókori zsinatok is tárgyalták, csak a népvándorlás idején az új germán népeknél volt
ezzel probléma, úgy, ahogy a házassággal (válás, többnejűség) is. Az egyház mindig
ragaszkodott a házasság szentségéhez és a cölibátushoz, mint elvhez, amit igyekezett
megvalósíttatni, de nem volt hozzá ereje. VII. Gergellyel a clunyi reform után, ami
áthatotta Európát és a kereszténységet elmélyítette az emberekben, már volt lehetőség, hogy ezt is rendezzék.
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A szabolcsi zsinat 1092-ben (ennek is évfordulója van, volt egy ünnepség június
24-én Szabolcs váránál a Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegye szervezésében) volt.
Az első paragrafus előtt a bevezetőt is szeretném felolvasni. „A teremtő Isten és a mi
Urunk, a megváltó Jézus Krisztus kegyelme velünk. Az Ő megtestesülésének 1092. esztendejében, május 20-án, Szabolcs várában szent zsinatot tartottunk. A magyarok legkeresztényibb királya, László elnökölt országának valamennyi főpapja, apátura és minden
jobbja társaságában, az egész papság és a nép jelenlétében. E szent zsinaton törvény
szerint és dicséretesen ily végzéseket hoztunk. Parancsoljuk, hogy a másodnős papok és
diakónusok, és akik özveggyel, vagy urahagyott asszonnyal keltek egybe, bocsássák azt el
maguktól és bűnbánat után térjenek vissza papságuk rendjébe.”
Mit jelent ez? Azt, hogy akik elvált asszonyt vagy özvegyet vettek feleségül, illetve
ha ők maguk özvegyek és utána nősültek újra, azokat az asszonyokat el kell bocsátani.
Éljen a cölibátus! Akik pedig a tiltott házasságtól elállni nem akarnának, azok a kánoni
törvény szerint alacsonyabb rendbe lépjenek át.” Abban az időben a kisebb rendek is
rendeknek számítottak, nem úgy, mint most. „…és parancsoljuk, hogy az elbocsátott
asszonyokat adják vissza az ő rokonságuknak, és mivel e nők nem törvényes társak voltak,
ha akarnak, legyen szabad házasodni.” „Az olyan papoknak pedig akik első és törvényes
házasságban élnek, minthogy a szeretet kötötte és a Szentlélek bírta őket egybe, ideiglenesen engedelmet adtunk, amíg ebben az apostoli szent atya tanácsot ad nekünk.” Nem
arról van szó, hogy Szent László feltétel nélkül engedte, hogy a papok egyszer azért
nősülhetnek, hanem addig, amíg az apostoli szent atya tanácsot ad nekünk. Kikérte a
Szentszék véleményét és tudjuk, hogy a következő országos zsinat, ami már Könyves
Kálmán idejében történt, az esztergomi zsinat, már ebben is rendet tett. Attól kezdve
a Szentszék határozata szerint mi is tartjuk a cölibátust.
A zsinat rendelkezett arról, hogy a templomokat, amik leromboltattak a belháborúk, pogánylázadások idején, újjá kell építeni. Amint Szent István elrendelte, hogy
minden tíz falu építsen egy templomot, Szent László törvénye azt mondta: „a háborús időben elpusztult, vagy leégett templomot építsék fel a hívek a király parancsolatából. Kelyheket és öltözőruházatokat a király költségén vegyenek, könyvekről gondoskodjék a püspök.” Ezek nagyon drága dolgok voltak. Továbbá: „A régiség miatt romba
dőlt templomokat építse meg a püspök.” A törvény rendelkezett az izmaelitákról,
más néven böszörményekről. Kik ezek? Muszlimok voltak, elsősorban kereskedők.
„Ha az izmaelitáknak nevezett kalmárokról kiderülne, hogy a megkeresztelkedés után
körülmetélkedvén visszatértek régi törvényükre, lakhelyükről eltávoztatván, más falvakba
telepíttessenek. Azok pedig, akik ítélet szerint bűntelennek mutatkoznak, maradjanak
meg saját lakóhelyükön.” Tehát akik megkeresztelkedtek, azok maradhatnak.
A szabolcsi zsinat rendelkezett az ünnepekről. Fölsorolja az összes egyházi ünnepet,
amit meg kell tartani és az a csodálatos benne, hogy a legfontosabbak, amelyeket
ma is ünneplünk, már ott vannak. A kereszténység három nagy ünnepe, karácsony,
húsvét, pünkösd a maga böjtjeivel és nyolcadával, azonkívül néhány Mária-ünnep,
Gyertyaszentelő és Gyümölcsoltó Boldogasszony, az összes apostol ünnepe, és még
néhány érdekes, mint például a Mindenszentek ünnepe, ami akkor még egészen újEgyházak és társadalom
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nak számított, Szent Mihály arkangyal, Szent Miklós, Szent Márton és Szent Lőrinc
ünnepe is. Ezeken kívül már a Szent Kereszt Felmagasztalása is kötelező ünnep volt.
Szabályosan rendelkezett a zsinat a tizedről, a böjtökről. Még egy fontos dolog,
amivel Szent László király hozzájárult a magyar nép mentalitása változásához azzal,
hogy szentté avatások történtek az ő idejében. 1083-ban a pápa jóváhagyásával oltárra
emelte az első magyar szenteket, akik közül nem is volt mindegyik magyar, de mi
magyarnak tartjuk őket. 1083-ban öt szentté avatás történt Magyarországon. Az első
és legfontosabb Szent István király, Gellért püspökkel, aki ugyan olasz volt, de nálunk
volt püspök, Szent Imre és az úgynevezett Zobor-hegyi remeték, András és Benedek.
Az ő legendájukat Szent Mór pécsi püspök írta meg. Ezek a szentté avatások sokkal
fontosabbak, mint ahogy gondolnánk. Szent István, Imre és Gellért már be vannak
írva a szabolcsi zsinat rendelkezéseibe a kötelezően megünneplendő szentek közé. Ez
mutatja, hogy a magyarság száz év kereszténység után ilyen tündöklő szenteket tudott
felmutatni és Szent László fontosnak tartotta, hogy legyünk rájuk büszkék. Ezzel elindított egy olyan sort, ami az Árpád-házban a szentek tömkelegét hozta magával.
Még néhány dolgot Lászlóról, a szentről. Az ő szentségét jó néhányan megkérdőjelezték, mert a törvényei és a hadjáratai is olyanok voltak, hogy vér tapadt a kezéhez, méghozzá tömérdek vér. Annyira, hogy a XV. században a ferences hitszónok,
Laskay Osvát leírta, sokan kételkednek László szentségében, de hozzátette, ez nem a
magyarok és nem a nép részéről van, hanem az idegenek részéről. László szentségét
a legendája bizonyítja. A Képes Krónikában nagyon sok történet le van írva, ezeket
többnyire mindenki ismeri. A legendája már sokkal visszafogottabb, nem a nép körében kialakult történetek, hanem egyházi írók munkája a szentté avatás környékéről.
Ez is sok olyan elemet tartalmaz, ami mutatja László szentségét. Dümmerth Dezső
Az Árpád-kori szent kultusz kialakulása című könyvében sokat foglalkozik ezzel a
témával. A legendáknak mindig megvan az alapjuk, és ha vándormotívumok kerülnek a legendákba, nem az érdekes, hogy megtörtént-e vagy sem, hanem hogy abban
a korban ők ilyennek ismerték. A nép hitérzéke nagyon erős volt abban az időben és
Szent László volt az a királyunk, akit halála után néhány évvel a nép már szentként
tisztelt. Igaz, a szentté avatására majdnem száz évet kellett várni, de ebben benne volt
az, hogy a Szentszék fenntartásokkal volt irányában a megtagadott hűbéreskü miatt.
Milyen motívumok jelentek még meg? Már a Képes Krónikában is benne van, hogy
Szent László imádságos ember volt. Leírják, hogy a csaták előtt és közben is imádkozott. Voltak olyan pillanatok, amikor kikerült a harc forgatagából és akár a lováról
leszállva, térdre borulva imádkozott. A legnehezebb pillanatokban is fontosnak tartotta az imádkozást. A legendája lejegyzi, megﬁgyelték, volt, amikor imádság közben
fölemelkedett. Ez a levitáció. Ezt sok szenttel kapcsolatban leírták, nem kell kételkedni
abban, hogy egy ilyen buzgó ember valóban fel tudott emelkedni. A legendája azt is leírja, nemcsak imádkozott, hanem cselekedett is. Olyan ember volt, aki sok alamizsnát
osztott, a szegények gondja az ő gondja is volt. Böjtölt is. Azt gondolnánk, egy királynak mindene megvan, eszik, iszik, dőzsöl, Szent László nem ilyen volt. Nagyon szigorú
böjtöket tartott és aszkéta életet élt. „Folytonosan böjtölt és imádkozott, népe bűneiért
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zokogott, s szíve oltárán önmagát ajánlotta fel Istennek.” Áldozatnak tekintette magát
népéért. Az Árpád-házban ez az áldozat-motívum végigvonul. Szent István is áldozatul
adta az életét, Szent László is, és gondoljunk Szent Margitra, akinél ez az áldozatjelleg
teljesen kivirágzott. Mindig irgalmas volt, még az ellenségeivel szemben is megbocsátó, gondoskodott arról, hogy a hadifoglyokat elengedjék és ne sanyargassák őket.
Külön előadást érdemelne, hogy végigvegyük Szent László csodáit. Hármat emelek
ki közülük, ezekről eszébe jut mindenkinek valaki. Amikor hadat viselt, a sereget
táplálni kellett. Imádkozott és bölények és szarvasok lepték el a tábor környékét, hogy
legyen mit enni. A sereg szomjazik. Több legenda is van, egyikben a lándzsájával, másikban a lova patkója nyomán (Mátraverebély-Szentkút), vizet fakasztott, hogy a sereg
ne szomjazzon. Amikor az ellenség üldözi, az Isten szétrepeszti a hegyet (Torda), hogy
megmeneküljön az őt üldözőktől. Róla tehát Mózes juthat eszünkbe. A csodákat persze az Isten teszi, a hívének buzgó imádságára. Mózes is ezt tette. Imádkozott és manna hullott, meg fürjek jöttek, imádkozott, ráütött a sziklára és víz fakadt, imádkozott
és szétvált a Vörös-tenger és átvonultak rajta, az ellenség meg elpusztult. Ez is mutatja,
hogy ezekből a csodákból a magyar nép számára egy olyan valaki rajzolódik ki, mint
az Ószövetség népe számára Mózes volt.
Abból a levélből szeretnék még idézni, amit a Monte Cassinói apátnak írt, ereklyét
kért Oderisius apáttól, a somogyvári apátság számára. „Jóllehet bűnös vagyok, mert
a földi méltóság teendőit nem lehet előmozdítani súlyos vétkek nélkül. Hiszek abban,
hogy szent férﬁak immár nem egyszer segítették győzelemre gyenge karomat a pogányok
ellen…” „Szomszédként tudsz már ugyanis eljárni, mert már csaknem egész Szlavóniát
megszereztem.” Ez a három motívum azért fontos, mert ez nem legenda, ő írta, az
egyik általa írt eredeti levél, amelyet a Monte Cassinói apátnak írt.
Szent Lászlóról csodálatos énekek, zsolozsmák születtek. Egy XV. századi verses
énekből olvasok fel még néhány versszakot, már csak az íze miatt is.
„Idvezlégy kegyelmes Szent László király!
Magyarországnak édes oltalma,
szent kerályok közt drágalátus gyöngy,
csillagok között fényességes csillag.
Szentháromságnak vagy te szolgája,
Jézus Krisztusnak nyomdoka követi,
Te szent léleknek tiszta edénye,
Szíz Máriának választott vitéze.
Magyarországnak vagy kerályi magzatja,
szent kerályoknak fényes tüköre
teneked atyád kegyes Béla kerály,
hogy hozza képest kegyes kerály lennél.
(…)
Egyházak és társadalom
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Te arcul teljes, szép piros valál,
tekéntetedben embereknél kedvesb;
beszédedben ékes, karodban erős.
lám mendent te ejtesz, ki tevéled küzdik.
Testedben tiszta, lelkedben fényes,
szívedben bátor, miként vad oroszlán,
azért neveztek Bátor Lászlónak,
mikoron méglen iﬃúdad volnál.
Tagodban ékes, termetedben díszes,
válladtul fogva mendeneknél magasb;
csak szépséged császárságra méltó,
hogy szent korona téged méltán illet.
(…)
Azért igazságnak valál bírója,
Az szép szízességnek valál koronája,
te tisztaságnak tiszta ótalma,
irgalmasságnak teljes keveteje.
Dicsérjük magyarok Szent László kerált,
Bizony érdemli mi dícséretönköt,
dicsérik őtet angyelok, mondván:
Idvezlégy kegyelmes Szent László kerály.
(A Szent László évben a Szent Anna Kolping-házban megtartott előadás
szerkesztett változata)
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A Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat
tanévnyitó ünnepsége

A szeptember 15-17-én megrendezett országos tanévnyitó konferenciájának házigazdája a miskolci Görögkatolikus Egyetemi és Főiskolai Kollégium Cigány Szakkollégium
volt. A megnyitón Makkai László, a kollégium igazgatója, a háromnapos konferencia
mottójára – „Együtt a hitben jövőt építünk” – utalva fogalmazta meg: legyen ez a három
nap a partnerség megerősítésének és újabb kapcsolatok kialakításának lehetősége, a lelki
feltöltődés ideje, és alkalom az összetartozás erejének megtapasztalására, melyet a hit
kovácsol egybe. Szent Pál korintusiakhoz írt első leveléből olvasott fel egy rövidebb részt
a Miskolci Egyházmegye püspöke, melynek egyik mondatát – „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe” (1Kor 16,14) – tették hozzá a konferencia jelmondatához a szervezők. Az apostol szavai megerősítenek bennünket hitünk kifejezésében és biztatást adnak
arra, hogy hitünkben állhatatosak is maradjunk, mondta Atanáz püspök köszöntőjében.
A konferencia jelmondatának szellemében, csapatépítő játékkal folytatódott a nap
további programja.

Dr. Orosz Atanáz
Egyházak és társadalom

Makkai László
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 EGYHÁZ ÉS TÖRTÉNELEM 
Mirák Katalin

„… eleve tudtam, hogy az eredménye
irracionális szám lesz.”
EMLÉKEZÜNK?
EMLÉKEZZÜNK VLADÁR GÁBORRA! 
Emlékezés? Kései tiszteletadás? Újrafelfedezés? Rehabilitáció? Tán mindegyik egyszerre, ám kétségtelen: Vladár Gáborról újra beszélünk, konferenciát rendezünk, előadásokat
tartunk, írunk, iratokat, képeket kutatunk fel a közgyűjteményekben.2 2015. október 16-án – 1881. október 14-i születésnapjának évfordulójához közeli napon – nagyszabású
emlékkonferenciát tartott az Igazságügyi Minisztérium és a
Magyarországi Evangélikus Egyház a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium impozáns dísztermében.3 Nemcsak a
kezdeményező és rendező háttérintézmények (minisztérium, egyház, gimnázium), de a felszólalók személye (dr.
Trócsányi László miniszter, dr. Fabiny Tamás püspök) is jelezte, hogy az alkalom – Emlékezés? Kései tiszteletadás? Új- Vladár Gábor
rafelfedezés? Rehabilitáció? – ezúttal a „felső” szinten zajlik.
A konferencián több változatban is elhangzott a megállapítás, miszerint Vladár Gábor majdnem elfeledett, sőt méltatlanul elfeledett nagy magyar jogász. Trócsányi igazságügyi miniszter – e minőségében Vladár Gábor utóda – ünnepi beszéde nyomán


Első megjelenése: Keresztyén Igazság. Az Ordass Lajos Baráti Kör negyedévi folyóirata. Új folyam
109. szám 2016/1. sz. 18–28. o.

Megjegyzendő, hogy az OLBK már két évtizeddel ezelőtt is fontosnak tartotta Vladár Gábor emlékének ápolását. A baráti kör folyóiratában 1991-ben, Vladár születésének 110. évfordulóján hoszszabb írással emlékeztek meg róla: Boleratzky Lóránd: Emlékezzünk Vladár Gáborra (1881–1972).
Keresztyén Igazság, Új folyam, 1991. 4. sz. 42–46. A lap 2003-ban a jogtudós emléktáblájának felavatásán elhangzott beszédeket és részletes életrajzát is közölte: Emléktábla dr. Vladár Gábornak. Dr.
Mitnyan György polgármester köszöntője, Tőkéczki László avatóbeszéde. Keresztyén Igazság, Új folyam, 2003. 1. sz. 24–27; Boleratzky Lóránd: Dr. Vladár Gábor életútja és munkássága (1881–1972).
Keresztyén Igazság, Új folyam, 2003. 1. sz. 28–31.

Az alkalomról szóló beszámolót lásd Illisz L. László: Akinél soha nem vált el a jog az erkölcstől.
Vladár Gábor emlékezete. Evangélikus Élet, 2015. október 25. 13. Vladárról lásd még Mirák Katalin:
Tomori töprengés. Még egyszer Vladár Gáborról. Evangélikus Élet, 2016. január 10. 23–25.
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joggal remélhetjük, hogy a mai magyar jogásztársadalom előbb-utóbb elvégzi Vladár
Gábor szakmai életútjának alapos feltárását, s ezáltal méltó helyére kerül a jogalkotás nagyjainak hazai panteonjában. Egy 2002-ben elhangzott jogászi méltatás alapján
azonban úgy tűnik, több évtizede nemcsak Vladár Gábor, de egy egész jogásznemzedék, sőt egy jogtörténeti korszak helyretétele is várat magára. Erre a Vladár-emléktáblát
2002-ben felavató polgármester (aki maga is jogász) szintén felhívta a ﬁgyelmet: „[…]
néha nosztalgiával gondolok vissza az 1945. előtti időkre, hiszen az akkor élő jogász
emberek alapos munkájának keze nyoma még sok-sok évtizedig, napjainkig érezteti
jótékony hatását a magyar jogtudományban, a jogi irodalomban. […]
Dr. Vladár Gábor életéről és munkájáról nagyon kevés adat, nagyon kevés ismeret
áll az átlagpolgár rendelkezésére, de még a joghallgató előtt sem ismerős vagy az a
jogász sem tudja, aki a mindennapokban azokat a jogszabályokat használja, amelyeket
bizony az ezerkilencszáznegyvenes években fogalmaztak meg.”4
A nagyszabású, ünnepélyes fasori „felütés” nyomán azonban ezentúl az evangélikus egyházi emlékezetkultúra formálói – püspökök, felügyelők, történészek, médiaszakemberek – számára is fontos feladatnak ígérkezik Vladár Gábor (1939-től
a Budapesti Evangélikus Egyházmegye, 1943-tól 1948-ig a Budavári Evangélikus
Egyházközség, 1947–48-ban a Bányai Evangélikus Egyházkerület felügyelője) emlékének felelevenítése, élete ismert vagy máig feltáratlan, homályban maradt vagy
éppenséggel homályban hagyott részleteinek felkutatása és publikálása. Ez utóbbi – homályosabb – nyomvonal feltárása különösen izgalmas, mert Vladár Gábor
személyén, életén és működésén jóval túlmutató problémákat is érint. Olyanokat,
amelyek a XX. századi magyar történelemnek, de evangélikus egyháztörténetünknek máig kérdéses és tisztázatlan pontjai.
De vajon miért lett elhallgatott, s ezáltal majdnem elfeledett a kiváló jogász,
az egykori igazságügy-miniszter, az evangélikus egyház egyik nem lelkészi (világi)
vezetője? Miért történt meg, hogy „Vladár emlékét erőszakkal iktatták ki a magyar
közéletből” – ahogy e megállapítás 2002-ben, szintén a táblaavató ünnepségen elhangzott.5 Életének három meghatározó eleme – a két világháború közötti évtizedekben betöltött hivatali pozíciói, az evangélikus egyházban viselt vezető tisztségei,
kiváltképpen egyházkerületi felügyelősége Ordass Lajos társelnökeként, majd az
1951–1953-ban családjával együtt elszenvedett kitelepítése – a „kiiktatás” mentségéül
semmiképpen nem szolgálhat, de történeti magyarázatot adhat rá mindenekelőtt
az a nagy ívű szakmai és politikusi karrier, amelyet a két világháború közötti évtizedekben futott be. Vladár Gábor tudása, magas szintű szakmai felkészültsége és
lelkiismeretes alapossággal végzett munkája révén fokozatosan lépkedett felfelé a
korabeli jogászi „szamárlétrán”. 1910. december végén berendelték a Magyar Királyi Igazságügyminisztériumba, amelyet azután közel 34 éven át szolgált. 1929-től



Dr. Mitnyan György polgármester köszöntője… (1. jz.), 24.
Dr. Tőkéczki László történész kijelentését idézi Boleratzky Lóránd: Vladár Gábor emlékezete. In
Révész Béla (szerk.): Vladár Gábor emlékkötet (1881–1972).[h. n.,] 2015, Igazságügyi Minisztérium –
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., 19. (A kiadvány nem került kereskedelmi forgalomba.)
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a I. (törvény-előkészítő) ügyosztályt vezette, majd 1944. augusztus 29-i megalakulásától október 16-ig, a nyilas hatalomátvételig a Lakatos-kormány igazságügyi
tárcáját töltötte be.
Az 1944. március 19-én bekövetkezett német megszállás utáni magyar kormányok – a
Sztójay-, a Lakatos- és a Szálasi-kormány – igen ellentmondásos, de közel sem egyféleképpen megítélhető működése ma élénk szakmai, sőt közéleti viták tárgya. Nem
így volt ez korábban, amikor az 1945-től szisztematikusan végrehajtott kommunista
hatalomátvétel során kidolgozott és évtizedekig megkérdőjelezhetetlen értékítéletű
marxista történelemszemlélet e kormányokat, sőt a két világháború közötti időszak
egészét is egységesen fasiszta, klerikális-reakciós, ellenforradalmi jelzőkkel minősítette.
Ez az „antivilágra” vonatkozó ideológiai alapvetés nemcsak végletesen torz és egyoldalú
képet közvetített a múltról és annak meghatározó alakjairól az immár a kommunista
pártállam keretei között élő magyar társadalom számára – sokszor máig hatóan! –, de a
háború előtti időszak vezető rétegei számos tagjának (és családjuknak) egyéni élettragédiáját is okozta. A Horthy-rendszer működését biztosító hivatali apparátusok dolgozói,
így például a minisztériumok magasan képzett értelmiségi hivatalnokrétegének tagjai is
számos esetben e minősítéssel, sőt megbélyegzéssel élték az életüket a proletárdiktatúra
és a szocializmus évtizedeiben. Vladár Gábor esetében a minisztériumi vezető beosztás
és a szűk két hónapig viselt Lakatos-kormánybeli minisztersége elegendő volt ahhoz,
hogy a kommunista politikai rendőrség a régi rendszer embereként tartsa nyilván, és
mint ilyen, a népi demokratikus rend ellenségeként járjon el vele szemben.
Ám a vészkorszak rövid életű kormánya egykori tagjának a pártállami időszakban rögzült – megbélyegző, negatív – megítélése fenntartással kezelt, óvatosabb –
kérdőjeles – formában, úgy tűnik, a közelmúltig kitartott. Erre a jelenségre utal a
Vladár-emléktábla kálváriájának egyik epizódja. Eszerint dr. Boleratzky Lóránd, aki
Vladár Gábort atyai barátjaként és példaképeként tisztelte, szerette, és a kitelepítés
nehéz éveiben minden lehetséges módon segítette, levélben kezdeményezte Dávid
Ibolya igazságügyi miniszternél, hogy Vladár emlékét tábla örökítse meg.6 Kérésére
hosszabb várakozás után, 2000 májusában a következő választ kapta: „A javaslattal
kapcsolatban utalunk arra, hogy Vladár Gábor olyan időben töltött be igazságügyi
beosztást, amikor a vezető munkakörökben tevékenykedő államférﬁ nap mint nap ki
volt, ki lehetett téve olyan elhatározásoknak, véleménynyilvánításnak, amely a megemlékezés céljával esetleg merőben ellentétes volt. Álláspontunk szerint az említett
kockázat kizárása és a megemlékezés alkalmassága megállapítása indokolná e téren
történészi kutatások megerősítő eredményét, ezek birtokában lehetne megalapozottan állást foglalni a megemlékezés tárgyában. A jogászi kutatómunka miatti késedelmes válaszadásért szíves elnézését kérem.”7


A jogakadémiai tanár, egyházjogász, a Déli Evangélikus Egyházkerület ügyésze, ügyvéd, az OLBK
elnöke életinterjúját lásd Boleratzky Lóránd. In Mirák Katalin (szerk.): Nem voltam egyedül. Beszélgetések az evangélikus közelmúltról. 1. köt. Budapest, 1995, Magyarországi Evangélikus Ifjúsági
Szövetség, 48–66.

Dr. Kurucz Lajos szakfőtanácsos Budapesten 2000. május 22-én kelt eredeti levelének másolatát
lásd Révész (szerk.): Vladár Gábor emlékkötet… (4. jz.), 135.
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Bár a „táblásított megemlékezés” feltételéül szabott előzetes szakmai állásfoglalás szükségessége az (e tekintetben nem illetékes) minisztérium részéről mindenképpen korrekt
felvetésnek tekinthető, az óvatos válasz mögött jól érzékelhetően húzódik meg az a dilemma: vajon szabad-e (már) 2000-ben Vladár Gáborról utcára néző házfalon, vagyis
közterületre néző felületen, „nyílt színen” megemlékezni. Azaz vállalható-e egy olyan személy esetében a hivatalos tiszteletadás, aki egy máig számos részletében kérdéses időszakban (Horthy-korszak) hosszú éveken át a diszkriminatív rendelkezések (zsidótörvények
és rendeletek) egész sorát előkészítő hivatalok egyikének (igazságügy-minisztérium) szakembere volt,8 majd egy több ponton vitatott működésű kormány (Lakatos-kormány)
minisztereként működött. A döntési mechanizmus háttere pontosan nem ismert, így
nem tudni, hogy végül lezajlottak-e a minisztérium által szükségesnek ítélt ellenőrző
kutatások, vagy inkább a XII. kerület polgármestere és az önkormányzat képviselő-testülete – előzetes vitáktól nem mentes – határozatának köszönhető, hogy 2002 végén végül
felkerült az emléktábla a budahegyvidéki Goldmark Károly utca 9. számú ház falára.9
A minisztérium válaszához dr. Boleratzky Lóránd utóbb keserűen fűzte hozzá:
„Sajnos, a Dávid Ibolya vezette Igazságügyi Minisztérium még annyi fáradságot sem
vett magának, hogy a minisztériumban könnyen hozzáférhető adatokba betekintsen. Ugyanis akkor nagyon könnyen meggyőződhetett volna arról, hogy Vladár Gábor mindvégig távol tartotta magát mind a zsidótörvények, mind a többi szélsőséges
törvények megalkotásától.”10 Valóban, a minisztériumi iratanyagba való betekintés vagy Vladár Gábornak – a memoárirodalom és az oral history minden darabját
megillető tisztelettel, de megfelelő forráskritikával használandó – visszaemlékezései
alapján hamar kiderült volna, hogy 1944-ben több esetben elutasította részvételét
a magyar jogrendszert, a törvényességet, és a jogállami eszméket alapvetően sértő
intézkedések kodiﬁkációs munkálataiban. Felettesét, Antal Istvánt, a Sztójay-kormány miniszterét is ﬁgyelmeztette, hogy „az igazságügyminiszter nem követhet el
törvénytelenséget”.11 Bár a zsidósággal kapcsolatos nézetei, kritikája és fenntartásai a


Egy tanulmány szerint Magyarországon 1920 és 1944 között 22 zsidó tárgyú törvény és mintegy 300,
ezekhez kapcsolódó rendelet született. A Vladár-kutatás további irányát jelentheti, hogy az igazságügyi
minisztérium, amelynek Vladár a fenti időszakban – az ún. folytatólagos szolgálata révén – mindvégig dolgozója volt, hogyan vett részt e jogszabályok előkészítésében és kiadásában. Az adatokat lásd
Karsai László: A magyarországi zsidótörvények és -rendeletek, 1920–44. http://haver.hu/wp-content/
uploads/2014/02/Karsai_Laszlo_A-Magyarorszagi_zsidotorvenyek.pdf (Letöltés: 2016. 01. 22.).

A tábla szövegét közli Boleratzky Lóránd: Vladár Gábor emlékezete. In Révész (szerk.): Vladár
Gábor emlékkötet… (4. jz.), 19.

Boleratzky: Vladár Gábor… (8. jz.), 18.

Vladár Gábor: Visszaemlékezéseim. Budapest, 1997, Püski, 228. A Sztójay-kormány tagjai – köztük
Antal István, Vladár Gábor hivatali főnöke – ellen a háború után pert indítottak, amelynek során
a tíz kormánytag közül hatot halálra ítéltek, közülük ötöt kivégeztek, a hatodik a börtönben
halt meg. Ketten öngyilkosok lettek, ketten életfogytiglani fegyházbüntetést kaptak. Egyikük Antal István volt, aki 1960-ban kegyelmet kapott. 1974-ben hunyt el Budapesten. Az adatokat lásd
Bölöny József – Hubai László: Magyarország kormányai 1848–2004. 5., bőv. és jav. kiad. Budapest,
2004, Akadémiai Kiadó, 191.278–279.
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korszakot erőteljesen meghatározó ún. mérsékelt antiszemitizmus jellemzői,12 1944
során mindezeken felülemelkedve döntött és cselekedett. Így nem volt hajlandó
jogszabályt előkészíteni a gettókba hurcolt zsidóság ingóságainak lefoglalásáról és
értékesítéséről a magyar királyi kincstár javára, és visszautasította azt is, hogy kodiﬁkációs segítséget adjon ahhoz, hogy a belügyminisztérium átadhassa a csendőrségnek a fegyintézetekben őrzött zsidó foglyokat. E feladat elhárításával mintegy ezer
zsidó magyar ember kiszolgáltatását sikerült megakadályoznia, s ezzel valószínűleg
az életét megmentenie.
Mivel a diszkriminatív törvények és rendeletek kapcsán sem tudását, sem hivatali
pozícióját nem volt hajlandó olyan törvénytelen lépések szolgálatába állítani, amelyeket nemcsak szakmai, de erkölcsi és hitbeli mércéje alapján is vállalhatatlannak
tartott, 1944 májusban kilépett a minisztérium kötelékéből.
E lépést már az 1944. március 19-i német megszállás és a Sztójay-kormány március
22-i hivatalba lépése utáni napokban komolyan fontolgatta. Be is jelentette új főnökének, Antal Istvánnak, hogy hivatali működését a kúrián kívánja tovább folytatni.
Csak a miniszter nyomatékos kérésére maradt a helyén – egyelőre. Ahogy maga fogalmazta: „próbaidőre felfüggesztettem távozási szándékomat.”13
A minisztériumon belüli kodiﬁkációs munkát mindaddig vállalta, amíg úgy látta,
hogy a társminisztériumok „kiváló erői”, azaz a „régi” hivatalnoki kar egyfajta garanciája a törvénytelenségek kiküszöbölésének. Az 1944 tavaszán–nyarán zajló kodiﬁkációs
munka során azonban mindinkább azt tapasztalta, hogy a belügy-, a pénzügy- és a
honvédelmi minisztérium élén végrehajtott szélsőséges nyilas szemléletű vezetőváltás
nyomán „az ellentétek mind nagyobbak, a viták mind élesebbek lettek”.14 Az újabb és
újabb diszkriminatív tervezetek (pl. a zsidók megfosztása tartalékos tiszti rangjuktól
és háborús kitüntetéseiktől; a zsidóság kilakoltatása és gettókba összegyűjtése, majd
az otthonaikban maradt ingóságok lefoglalása és értékesítése a királyi kincstár javára)
olyannyira elfogadhatatlanok voltak számára, hogy bejelentette: kilép a minisztériumi szolgálatból, és élve az 1932-ben történt kinevezésével, visszatér a Magyar Királyi
Kúria tanácselnöki székébe. Antal miniszter hiába hivatkozott az évek alatt közösen
végzett munka során köztük kialakult kollegiális, sőt baráti kapcsolatukra, s végső
érvként hiába vetette fel, hogy igazi férﬁ létére nem térhet ki a küzdelmek elől, Vladár
Gábor megmaradt elhatározásánál.15 Döntésében a jogász következetessége mellett
nyilván az a meggyőződése is közrejátszott, miszerint „a jog nem csak az értelem,
hanem a szív ügye is […] Minden jog az emberért van.”16
Elhatározását így indokolta: „Nagyméltóságú Miniszter Úr! Az idegfeszítő napi
munka után az éj csöndjében nyugodtan végig gondolva a tegnap tárgyalt rende

Nézeteit az 1966 és 1970 között írt visszaemlékezéseiben is részletesen ismerteti. Lásd Vladár:
Visszaemlékezéseim… (10. jz.), 183–188.

Vladár: Visszaemlékezéseim… (10. jz.), 226–227.

Vladár: Visszaemlékezéseim… (10. jz.), 227.

Vladár: Visszaemlékezéseim… (10. jz.), 230.

Boleratzky: Vladár Gábor… 20.
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lettervezet ügyét, megerősödött bennem az a meggyőződés, hogy a Büntető törvénykönyv 69. §-ába ütköző bűnrészesség terhelne, ha a rendelet kiadásában való
közreműködéssel a szóban levő letartóztatott személyeknek esetleg erőszakos kezekbe juttatását előmozdítanám vagy megkönnyíteném. Minthogy ezek szerint az
igazságügyminisztériumi szolgálat körében súlyos összeütközésbe kerülnék hivatali
eskümmel és lelkiismeretemmel, legnagyobb sajnálatomra kénytelen vagyok Nagyméltóságodnak tisztelettel bejelenteni, hogy […] a m. kir. Kúriánál viselt tanácselnöki
állásomat újra elfoglalni kívánom.”17
A Lakatos Géza vezette kormányban 1944. augusztus végén felkínált igazságügy-miniszteri széket szintén hosszas vívódás után vállalta el. A kormányzó többszöri, személyes
megkeresésére mondott végül igent, tudva azt, hogy a testület mandátuma valójában két
feladatra szól: a háborúból való kilépésre és a zsidókérdés „nyugvópontra juttatására”.18
Az adott történelmi és reálpolitikai helyzet azonban nem sok sikerrel kecsegtette az egykori Deák téri diákot, a leendő kormánytagot: „Tudtam, hogy lehetetlenre, vagy legalábbis olyan feladatra vállalkozunk, aminek racionális megoldása nincsen, olyanformán
éreztem magamat, mint amikor gimnazista koromban olyan algebrai egyenlet megoldásába kezdtem, amelyről eleve tudtam, hogy az eredménye irracionális szám lesz.”19
Mégis, a „hivatala adta hatalma erejéig”20 segítette az üldözötteket. Azokban a
hónapokban, amikor életek függtek egy-egy hivatalos okmány (igazolvány, útlevél,
keresztlevél stb.) meglétén vagy hiányán, a Svéd Vöröskereszt Vladár Gábor miniszteri jóváhagyása és támogatása mellett folytathatta az ún. oltalomlevelek kiadását,
e nyomtatványokkal üldözöttek sokaságát mentve meg a biztos haláltól. Valdemar
Langlet, a Svéd Vöröskereszt 1944 folyamán Budapesten dolgozó megbízottja emlékirataiban később elismerően emlékezett meg Vladár miniszternek a zsidómentés
kapcsán tanúsított bátorító hozzáállásáról és segítőkészségéről.21
1945–1946 folyamán sűrűn kellett átjárnia Pestre népbírósági tárgyalásokra, volt
kollégái, a Sztójay-kormány tagjai ellen háborús bűncselekmény vádjával indított eljárások ügyében.22 Bár a tárgyalásokra nem vádlottként, hanem tanúként idézték be,
és így hallgatták ki, többek között Antal István igazságügy-miniszter ügyében,23 a pro

Az Antal István igazságügy-miniszternek 1944. május 16-án írt levél egy másolati példánya az
1951-ben végrehajtott kitelepítés dokumentumai közé is bekerült, s ma is megtalálható Vladár
Gábornak az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában (ÁBTL) őrzött kitelepítési iratai
között, lásd ÁBTL 2.5.6. 2609. A levél azonos tartalommal, de némi szövegmódosítással önéletírásába is bekerült: Vladár: Visszaemlékezéseim… (10. jz.), 229.

Vladár: Visszaemlékezéseim…233.

Vladár: Visszaemlékezéseim… (10. jz.), 233.

Dokumentumok In Révész: 127.

Langlet, Valdemar: Verk och dagar i Budapest. Stockholm, 1946, Wahlström&Widstrand, 78–79.
A magyar fordítást közli Révész (szerk.): Vladár Gábor emlékkötet… (4. jz.), 127.

Vladár: Visszaemlékezéseim… (10. jz.), 309–313.

Antal István vizsgálati dossziéját lásd ÁBTL 3.1.9. V–116532. A kihallgatási jegyzőkönyveket tartalmazó dossziéban a tanúként megidézett személyek listáján Vladár Gábor neve is szerepel, tanúvallomásának jegyzőkönyve azonban nem található a dossziéban.
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letárdiktatúra idején Vladárt is rendszeridegen kategóriaként kezelték. Mind az evangélikus egyház jogi életének szabályozásában kamatoztatott szakmai tevékenysége,
mind a Rákosi Mátyás-féle pártvezetés által az egyházi reakció vezetőjének kikiáltott
Ordass püspök melletti egyházkerületi felügyelősége nemkívánatossá tették személyét
az egyházvezetői karban, ezért 1948 őszén több világi vezető társával együtt ő is lemondani kényszerült. Három évvel később az 1945 előtti rendszer értelmiségi, magasan kvaliﬁkált és tehetős középosztálybeli tagját a proletárhatalom belügyminisztériuma 1951-ben családjával együtt kitelepítette Budapestről. E momentum a pártállam
idején újabb megbélyegzést jelentett a „volt horthysta igazságügyminiszter”24 számára, és a történtekről a kitelepített tömegekhez hasonlóan Vladár Gábor is évtizedekig
hallgatni kényszerült.
Vladár Gábor egyházvezetői szerepe, nézetei egyház és állam viszonyáról, kitelepítésének történeti háttere: megannyi újabb kutatási irány. Önéletrajzán tájékozódva és
a napjainkban sorra előkerülő – minisztériumi, politikai rendőrségi, egyházkormányzati – dokumentumok alapján jó esélyünk van egy, a pártállami időszakbelihez képest
teljesebb és valóságosabb Vladár-kép kialakítására.

  

Karácsonyi kántálás Borsodgeszten



(Magyar Gyula felvétele)

E „deﬁníció” Vladár Gábor több kitelepítési iratán olvasható, lásd ÁBTL 2.5.6. 2609.
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Papp András

Az 1938-as budapesti XXXIV.
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
görögkatolikus eseményei II.
Az előkészítésben nagyon fontos és egyben nehézkes
is a résztvevők névsorának összeállítása. Annál is inkább, mert a szertartásokon kívül szervezendő program a „keleti gyűlés”. Ez a nemzetközi konferencia „Az Eucharisztia és az Egyház egysége” címet
kapta, helyszíne a Budai Vigadó. Az előadók kiválasztása, felkérése Szántay-Szémán feladata.
Az Előkészítő Főbizottság ügyvezető igazgatója, Mihalovics Zsigmond tb. kanonok többször is
sürgeti a végleges forgatókönyvet, jelezve, hogy hivatalos felkérést kapott a konferencia elnöki tisztjére Tappouni Ignác bíboros, antióchiai pátriárka. Szántay viszont a jelentkezett keleti főpapok
névsorát sürgeti, hiszen ez alapján lehet biztosítani
az összejövetel rítusbeli sokszínűségét. Lassan meg- Papp András
érkeznek a listák. A Hajdúdorogi Egyházmegyéből név szerint jelentkezett 59 pap, közöttük nyolc bazilita szerzetes, a Munkácsi
Egyházmegyéből 81 pap, ebből hat szerzetes.
A főpapok közül időközben a következők jelentkeztek a Külügyi Osztálynál:
Tappouni bíboros, szír pátriárka – Moubarak bejrúti maronita püspök – Kédidjian bejrúti örmény püspök – Cyrill Mogabgab melkita pátriárka Egyiptomból – Bakache kairói
szír katolikus érsek – Cyrille Kourteﬀ Bulgáriából – Varouchas Dénes törökországi, azaz
konstantinápolyi görögkatolikus püspök – Calavassy György athéni püspök – Gojdics
Péter Pál Eperjesről – Sztojka Sándor munkácsi püspök – Iván Buczko lembergi segédpüspök – Descuﬃ izmiri püspök – Mele János lungroi püspök az italo-albánok részéről.1
Magyarországról Papp Antal miskolci érsek lett volna a „házigazda” főpap, hiszen
a Hajdúdorogi Egyházmegyét Miklósy István 1937-es halála után Bányay Jenő káptalani helynök vezette. Azonban betegsége miatt – ekkor már hetven éves elmúlt
– mégsem volt jelen a kongresszuson. Szántay-Szémán István helynökét bízta meg
helyettes képviseletével.


Miskolc-Belvárosi Görögkatolikus Parókia irattára, 1938. évi idegen dokumentumok, szám nélkül,
Keleti püspökök jelzéssel.
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A KONGRESSZUS
A XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus időpontja: 1938. május 25–29.
Az ünnepélyes megnyitás 25-én, szerdán este 6 órakor volt a Hősök terén. Az első
teljes nap épp Áldozócsütörtök ünnepére esett. Az előzetes programok, ünnepségek viszont már 22-én, vasárnap elkezdődtek. Nézzük hát kronológiai sorrendben a
görögkatolikus eseményeket!
Május 22. vasárnap 8 óra: a magyar királyi honvédség és államrendőrség görögkatolikus tagjainak szentmiséje és áldozása a Rózsák terén lévő görögkatolikus templomban. Dr. Krajnyák Gábor parókus végezte ezt a szertartást, mely párhuzamosan
zajlott a Szent István-bazilikában ugyancsak 8 órakor kezdődött római katolikus
szentmisével. Azt a bíboros főpásztor, Serédi Jusztinián vezette, háromezer rendőr
áldozott ekkor. „Ha a rendőr imádkozik – hangzott el a szentbeszédben –, nyugodt
lehet a család, a hitves, a társadalom és a haza.”
Május 25. szerda ½ 9: Főpapi szentmise a kongresszus összes résztvevőiért a Rózsák
terei görögkatolikus templomban. Papp Antal érsek végezte volna, betegsége miatt
azonban Gojdics Péter eperjesi püspök vezette. A templomi énekkar Szemerszky János karnagy és Ordelt Lajos kántor irányításával énekelt.
Május 25. szerda 10 óra: a Hajdúdorogi Egyházmegye szentmiséje a Rózsák terén
levő erzsébetvárosi római katolikus plébániatemplomban. A liturgiát Bányay Jenő
káptalani helynök vezette, Melles Géza kanonok és Schirilla Szólón Andor miskolci
esperes koncelebrált. A két diakónus Bodnár Béla és Szemerszky Myron volt. Ugyancsak Szemerszky János és Ordelt Lajos vezetésével végezte az énekkar a liturgikus
szolgálatot. A liturgia egy részét közvetítette a magyar rádió.
Május 27. péntek ½ 10: Főpapi liturgia a keresztények újraegyesüléséért a Szent
István-bazilikában görög nyelven. A kongresszus Emlékkönyve részletesen beszámol
erről a szertartásról:
„Mialatt a Hősök terén, a kongresszusi oltár emelvénye körül a katonák, hadirokkantak és tűzharcosok szentmiséje folyt, a Szent István Bazilikában Aranyszájú Szent
János miséjének súlyos és felülmúlhatatlan édességű dallamait énekelte a kórus: a bazilika
főoltáránál Calavassy György athéni püspök mondott keleti szertartású főpapi misét a
keresztények újraegyesüléséért.
A többi Eucharisztikus Világkongresszusok mellett a budapesti azzal tűnik ki, hogy
talán egyetlenegy sem volt, amely ilyen irányú és arányú részvételre bírta volna a keleti keresztény világot. Ez Magyarországnak egészen különleges helyzetéből folyik. Magyarország
az unionizmus egyik jelentékenyebb tűzpontja volt s ma is az. Azonkívül a Kongresszus
színhelyéhez, Budapesthez egész közel, mindenesetre a Dunavölgy forgalmi szférájában
több mint ötmillió görögkatolikus él különböző liturgikus nyelvhasználattal. A Kongreszszus ezért kívánta a keleti egyház szerepét külön is kihangsúlyozni, híven XI. Pius pápának a Szent Uniót előmozdítani kívánó szándékaihoz…
A május 27-én tartott görögnyelvű szentmise, amely a Szent István Bazilikában volt a keresztények újraegyesüléséért: a Keleti Egyháznak ünnepi szentmiséje volt és egyik fénypontja
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a nagy programnak. A misén megjelent Pacelli Jenő pápai legátus, Serédi Jusztinián bíboroshercegprímás, Haggiar Gergely palesztinai görög szertartású érsek, Daccache József beiruti
maronita érseki helynök, Sztojka Sándor munkácsi püspök, Gojdics Péter püspök, eperjesi
apostoli adminisztrátor, Buczkó János lembergi segédpüspök, Czarneckys Miklós püspök,
apostoli vizitátor, Naslian János örmény érsek, a latin szertartású püspöki karból többen,
Budapest polgármestere, dr. Szendy Károly, egyházi és világi előkelőségek s hívek sokasága. A szentmisét Calavassy György athéni püspök celebrálta. Vele concelebráltak Varouhas
Dénes konstantinápolyi és Kurteﬀ Cirill szóﬁai püspök. Az énekkar Logothetis-Duseudray
’Aranyszájú Szent János’ bizánci melódiájú, vegyeskarra
írt miséjét adta elő.
A szentmise különleges
szépségei közül sokak ﬁgyelmét vonta magára a Triszagion, melynek éneklése alatt
a celebráns püspök a di- és
trikérionnal háromszor áldást szokott adni s a második áldást nem görög, hanem
latin nyelven adta, a két
egyház testvéri viszonyának
kifejezésére.
A szentmise unionisztikus
gondolatát leginkább az fejezte ki, hogy a pápai legátus Pacelli Jenő, a liturgikus szellemnek megfelelően, aktív szerepet töltött be a misén. Ajkán az ősi bizánci hanghordozással felcsendülő ’Pisteüó’, a Hiszekegy: mintegy Péter ajkáról hangzott el és hirdette
azt a hitet, mely az Anyaszentegyház népeit, gyermekeit rítuskülönbség nélkül összeköti.
De azt is jelentette, hogy az egyes szertartások egyformán becsesek, mert azok az egységet
nem zavarják, hanem még inkább kidomborítják. Sokan hallgatták meghatva az átlényegülés szavait. Azokat tudniillik az összes misézőkkel együttesen hangosan énekelte a
pontiﬁkáló püspök.” 2
A liturgia nagy előkészületeit jelzi, hogy a szertartás menetét részletesen leíró harminc oldalas, a résztvevőknek készült kiadványa a teljes liturgia görög szövegének
fonetikus átírását is tartalmazza. Az asszisztencia, vagyis a segédlet a következőkből
állt: keresztvivő, két szenteltvíz vivő, két tömjénes, két pár gyertyás, két ripidista, diés trikérista, koronás és botos, szubdiakónus, diakónus és protodiakónus. Az énekkar
külön erre a szertartásra állt össze és próbálta a liturgikus énekeket. Szemerszky János
karnagy a 16 fős énekkarát ötven főre bővítette, s Rohály Ferenc makói lelkész segítségével készült fel a görög nyelvű liturgia énekeire.
A szertartás főcelebránsa tehát Calavassy György athéni püspök volt, vele koncelebrált
Varouchasz Dénes konstantinápolyi és Kourteﬀ Cirill szóﬁai püspök két görög, egy
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bolgár és egy magyar pap – Kozma János – tármisézése mellett. Protodiakónus Szuchy
Elek szerencsi lelkész volt, s még három diakónus szolgált: Typaldosz Ireneosz Athénból, Sztankay Andor budapesti segédlelkész, valamint Véghseő Dániel révaranyosi
lelkész. A magyar rádió teljes egészében közvetítette a szertartást.
Május 27. péntek 11 óra: a magyar ifjúság gyűlése. Bár ez nem görögkatolikus rendezvény, egy szereplője miatt nem hagyható ki. Az öt szakosztályi ülésből (Nemzetközi
missziós konferencia – Eucharisztia és az ifjúság – Eucharisztia és a Katolikus Akció
– Eucharisztia és a család – Eucharisztia és az Egyház egysége) négyet ezen a napon
tartottak. A városligeti Iparcsarnok volt a helyszíne a másodiknak, a magyar ﬁúifjúság gyűlésének. Szmrecsányi Lajos egri érsek megnyitója után Hudyma Emil kanonok, majd Csík Ferenc ﬁatal orvos, olimpiai bajnok (az 1936-os olimpián 100 méteres
gyorsúszásban olimpiai bajnok, a 4x200 méteres gyorsváltóval bronzérmes) beszéde
következett. Utánuk egy gimnáziumi tanuló kapott szót, Timkó Imre. Ő később a
Hajdúdorogi Egyházmegye megyéspüspöke lett. Az Emlékkönyv ezt írja beszédéről:
„Rólunk ﬁatalokról azt mondják, hogy más nemzedék vagyunk, mint az előző; valószínű, hogy ez így is van, már csak azért is, mert más világba születtünk bele, mint apáink,
mások a körülményeink és mások a feladataink. Ezek a feladatok nem alkotnak sem
többet, sem kevesebbet, mint azt, hogy nekünk, ﬁataloknak egy új világ, egy új társadalmi
rend, egy új szellem kiépítésében kell résztvennünk.
Ha igaz az, hogy az Egyház a legnagyobb társadalomépítő erő, s ha igaz az, hogy az
Eucharisztia nélkül nincs katolikus élet: akkor ebből az összefüggésből kiviláglik, mennyire szoros kapcsolatban kell lennünk nekünk, ﬁataloknak az oltáriszentségi Jézussal, aki az
ifjú számára jóbarát lehet.
Tehát Krisztus a mi barátunk! Nagy szó, fönséges szó, nagy kapcsolat, fönséges kapcsolat.
Mi azonban alázattal valljuk, hogy ezt meg lehet valósítani és meg is akarjuk valósítani,
barátságban akarunk lenni Vele, aki szintén volt ifjú s aki minden nemzedék ifjúsága és
minden kor számára maga az Út, Igazság, Élet!” 3
Május 28. szombat 8 óra: a Munkácsi Egyházmegye ószláv nyelvű főpapi miséje a
Rózsák terén levő Erzsébetvárosi római katolikus plébániatemplomban. A liturgiát
Sztojka Sándor munkácsi püspök vezette. A miseénekeket az ungvári püspöki szeminárium énekkara énekelte. Sztojka püspök liturgiájával egyidejűleg a kijelölt templomokban az ukrán görögkatolikusoknak, románoknak, szíreknek és a többi keleti
szertartásúaknak is voltak szentmiséi.
Május 28. szombat 11 óra: Konferencia az Egyház egységéről. Az ötödik szakosztályi
ülést a kongresszus keleti albizottsága szervezte, helyszíne a központi Katolikus Kör
Molnár utcai nagyterme volt. Püspökök, papok, különböző nemzetiségű hívek töltötték meg a termet. A soknyelvűség a pünkösdi egyetértés érzését mutatta fel. Mivel a
magyar fordítások előre elkészültek, mindenki érthette az elhangzottakat.
Dr. Szántay-Szémán István pápai prelátus, az albizottság elnöke vezette a konferenciát, latin és magyar nyelvű beszédében köszöntötte a megjelenteket és kérte fel
az előadókat. A kongresszus elnöke Tappouni Ignác bíboros, antióchiai szír pátriárka


Op.cit. p. 163.
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volt, aki franciául mondta el elnöki megnyitóját. Először Papp Antal érsek előadása
hangzott volna el, de betegsége miatt kérte kimentését. Az első előadó, Cyrille Kourteﬀ
szóﬁai püspök bolgár nyelven
szólt a jelenlevőkhöz.
A mi Urunk Jézus Krisztus
végrendelkező beszédében és főpapi imájában, mikor halálküzdelmére és kínszenvedésére készült, és rögtön a szent Eucharisztia elrendelése után
azáltal, hogy egész különösen hangsúlyozza tanítványainak és mindazoknak, akik
benne hisznek az egységet a szeretetben és az igazságban, úgy látszik, hogy kijelölte
az Oltáriszentségnek, mint az Egyház egységének és az egyházak egyesüléséért folyó
munka bázisának a szerepét. A szeretetben való ezen egyesülést adja isteni küldetése
és következésképpen az igazi Egyház küldetése apologetikai argumentumaként is. Az
Eucharisztia tényleg szimbóluma és tényezője az Egyház egységének.
A keresztény Egyház kezdettől fogva, és a katolikus Egyház még ma is, mint Jézus
Krisztus hagyatékának hűséges és tévedhetetlen végrendeleti végrehajtója, mindig is
így fogta fel az Eucharisztia ezen kettős szerepét.
Az Eucharisztia az Egyház egységének szimbóluma.
 Az Újszövetség szentségi Krisztusának egysége, a szentmise áldozat egysége, az
egyházi rend egysége és az, a Keleten még mindig érvényben lévő, ősi tradíció,
mely szerint egy templomban egy oltár van, és főként a mi Urunk Jézus Krisztus
misztikus teste – az Egyház igazi tanítványainak és tagjainak ugyanazon szentségi
Krisztussal való kommuniója, mindig szimbolizálta és szimbolizálja még ma is
az Egyház híveinek egységét a szeretetben és a hitben. Oltárt állítani, szentséget
kiszolgáltató szolgákat rendelni az illetékes Hierarchia meghatalmazása nélkül –
mindez úgy tekintett, mint formálisan szakadár cselekedet…
 Az Eucharisztia tényleges tényezője az egyházi egységnek.
 Az Eucharisztia a spirituális és természetfeletti kegyelmi életnek a szentsége, mert az
Isten és ember kölcsönös szeretetének a szentsége; tehát a vitális principium az alsóbb
organizmusok, valamint a megszentelő kegyelem természetfeletti organizmusának számára mind az egyén lelkében, mind az Egyház – a misztikus test lelkében, hasonlóképpen uniﬁkáló és coordináló principium az egyén és a misztikus társadalom számára.
Következésképpen ezen minőségében az Eucharisztia tápláléka és éltető principiuma a
lelkeknek az igazságban és az akaratoknak a szeretetben; más szavakkal, megteremti és
pozitív módon élteti az egyházi egységet…4
A második előadó Minya Lajos ungvári teológiai tanár, szemináriumi spirituális rutén
nyelven beszélt: A Szentatya hívó szavára mi, görög-szláv szertartású kárpátaljai katolikus ruszinok is elhoztuk a legméltóságosabb Oltáriszentségben jelenlévő Úr Jézus Krisztusnak hitünket és hódoló imádásunkat, szeretetünket és ragaszkodásunkat, reményünket és bizalmunkat, hűségünket és alárendeltségünket. Eljöttünk, hogy vegyük áldását


Miskolc-Belvárosi Görögkatolikus Parókia irattára, 1938. évi idegen dokumentumok, szám nélkül,
Keleti gyűlés Kurtjeﬀ jelzéssel. A teljes előadás bolgár nyelvű szövege és fordítása.
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és elvigyük szentséges Szívének ajándékát: „igazságot, békét és örömet a Szentlélekben”
(Rom 14,17), hogy erősödjék meg és terjedjen köztünk és bennünk, Krisztus misztikus
országában békéje, a hit egysége és a lelkeknek Péter sziklájához való hűsége.
Dicséretre méltó az a törekvés, melyet a világ hatalmasai fejtenek ki a nemzetek és
államok közötti béke fenntartása érdekében. Kell ez a békesség, de nem ez Krisztus
békéje, mert a fegyverzörgés elcsitulása még nem jelent igazi békességet. Van békesség, mely az energiát és az akaratot rothasztja, kiöli a buzgóság és a kitartás szellemét
– ez az indiﬀerentizmus (közömbösség) békéje. Nem ilyen békéről beszélt az Úr Jézus
az utolsó vacsora termében az első szentáldozás után.
Krisztus békéje: békesség a lelkekben, „békesség a jóakaratú emberekben” (Lk 2,14).
Krisztus békéje: a vér, az ösztön, a szenvedély, az ellenszenv engedelmessége a jóakaratnak. Krisztus békéje: a lelkiismeret tisztasága, öröme és megnyugvása. A lelkek kínjával,
az akarat vergődésével, az érzések küzdelmével nem törődik a világ szelleme – hiába is
törődnék, úgysem tud azon segíteni. Az értelmi megnyugvásnak és szívbeli boldogságnak itt e földön egyetlen egy lelőhelye van, és az az eucharisztikus Isten, a kinyilatkoztatás Istene, az emberi észhez és szívhez emberi ajakkal szóló, hozzánk leereszkedő,
köztünk lakozó Isten: az Úr Jézus Krisztus a legméltóságosabb Oltáriszentségben.
Édes Úr Jézus, bízva szent ígéretedben: „Békességet hagyok rátok, az én békességemet adom nektek. Én nem úgy adom nektek, amint a világ adja” (Jn 14,27) – alázatos
imádással kérünk Téged, add nekünk a Te békességedet! Azért ilyen a kérésünk Hozzád,
mert a megbékélt lélekben könnyen megfogamzik és kinő a vágy: „egy szájjal és egy szívvel… Téged dicsérni, Téged áldani, Téged dicsőíteni, Neked hálát adni, Téged imádni
a Te uralkodásod minden helyén” (Aranyszájú Szent János liturgiája). Azért kérjük a
Te békességedet, mert a megbékélt lélekben bő termőtalajra találnak szeretetet hirdető
isteni igéid: „Szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket!” (Jn 15,12) Azért van szükségünk a Te békességedre, mert a békességben élő lélek hamarabb megtalálja Péter szikláját, s ott biztonságát és megnyugvását. Azért add lelkünknek Szent Szíved ajándékát:
igazságot, békességet és örömet a Szentlélekben, mert az így megajándékozott lélekben
mély és erős gyökeret ver a hit, az alázatos és gyengéd hit, amilyen a gyermek hite, áldozatkész és erős hit, amilyen a vértanúk hite, mely a katakombákat vájta és ott rejtegette
az Ecclesia Christophorat és az Egyház Eucharisztiájában magát Krisztust.
Gyermeki és vértanúi hittel hisszük és valljuk, hogy a legméltóságosabb Oltáriszentség hitünk lényege, ereje és egyesítő elve,
templomaink központja és lelkünk élete.
Nagy gondolatok, szent törekvések, hitvallói bátorság és lelki egység, katolikus
öntudat és világnézet itt születnek, a legméltóságosabb Oltáriszentségben…5
A harmadik előadást Gojdics Péter Pál püspök, eperjesi apostoli adminisztrátor
ugyancsak ruténul mondta el: Krisztusban szeretett Testvérek! Az eucharisztikus Úr


Miskolc-Belvárosi Görögkatolikus Parókia irattára, 1938. évi idegen dokumentumok, szám nélkül,
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Jézus ezen diadalünnepén lélekben szálljunk Jeruzsálembe, az utolsó vacsora termébe
és legyünk ott csendes ﬁgyelői a véghezmenő történelmi eseményeknek.
Az Úr Jézus tanítványai között ül, búcsúzik tőlük. Isteni szeme a jövőbe néz és
látja Egyházának, tanítványainak sorsát egészen a világ végéig. A kép, amely Jézus
isteni szeme előtt áll, elrémítő. Látja az emberi gonoszságot, amely felhasznál minden
eszközt, hogy az Úr Egyházát elfojtsa, hogy a tanítványokat elvonja az Úrtól; látja a
rengeteg üldözést, kínt, amit el kell szenvedniük, látja a tengernyi vért, amelyet ki
kell ontaniuk azoknak, akik Hozzá hűségesek akarnak maradni. Látja a sok gúnyt,
támadást, amely híveit éri és főleg látja az ember romlott, bukott természetét, látja az
ember végtelen nyomorúságát, amely magára hagyatva nem képes ellenállni ezen kísértéseknek és nem képes diadalmaskodni az ellenségen. Szerető, irgalmas atyai szíve
megindul az emberen. Segíteni akar rajta, szeretetteljes szóval vigasztalja tanítványait:
„Nem hagylak árván titeket; veletek maradok mindennap a világ végéig.”
Megalapítja az isteni nagy szentséget: a kenyér és bor színe alatt közöttünk marad az
Úr, hogy Önmagát miérettünk áldozatul hozza a mennyei Atyának, hogy oltárainkon
velünk maradjon éjjel és nappal, és hogy a szentáldozásban megszentelje, megerősítse
gyarló, gyenge lelkünket, megnemesítse bukott természetünket.
De történt ott az utolsó vacsora termében más is. Amikor az Úr a nagy kincset ajándékozza nekünk – ugyanakkor mintegy viszonzásul a végtelen ajándékért, kér tőlünk
valamit – vagyis helyesebben mondva parancsol valamit: „Új parancsot adok nektek:
Szeressétek egymást! Amint én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Onnan ismernek meg titeket, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.”
(Jn 13,34–35)
És hogy rámutasson ezen parancsnak fontosságára, nyomatékkal folytatja. „Ez az én
parancsolatom: szeressétek egymást, amint én is szerettelek titeket.” (Jn 15,12) És az
Úr Jézus folytatja szavait, de már nem tanítványaihoz intézi azokat, hanem mennyei
atyjához: „Atyám, őrizd meg őket az én nevemben, hogy akiket nekem adtál, egyek
legyenek, miként mi is egyek vagyunk!” (Jn 17,11)
Mivel egység nélkül nincs szeretet, azért, amiként ismét és ismét hangsúlyozta az
Úr a tanítványok előtt a szeretet parancsát, ugyanezt teszi az egység parancsával is.
„Nemcsak értük imádkozom, hanem azokért is, akik majd őáltaluk hinni fognak
bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek, amiként te Atyám énbennem és én tebenned, hogy mindnyájan egyek legyenek.” (Jn 17,21) De még ezzel sem elégszik
meg az Úr. Mintha attól tartana, hogy nem értették meg eléggé tanítványai, mint
hogyha nem vennék eléggé szívükre, nem vennék eléggé komolyan, azért folytatja:
„A dicsőséget, amit nekem adtál, átadtam nekik, hogy mindnyájan egyek legyenek,
miként mi is egyek vagyunk. Én őbennük és Te énbennem, hogy mindnyájan teljesen egyek legyenek.” (Jn 17,22–23)
Íme az Úr Jézus parancsa, amit az Oltáriszentség szerzésének vacsoráján ad tanítványainak: Szeressétek egymást – éljetek egységben! És az első keresztények között csakugyan volt egység, volt szeretet. A pogányok csodálkozással kiáltottak fel: Nézzétek,
mennyire szeretik egymást! Az Apostolok Cselekedeteinek minden sorából kicsendül,
Egyházak és történelem
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mily szeretet és egység volt az első tanítványok között. „És a hívő népben egy szív és
egy lélek volt.” (ApCsel 4,32)…6
Dr. Nicolae Brînzeu lugosi nagyprépost, a negyedik előadó románul beszélt.
Szent Ágoston Szent János evangéliumának 18. fejezetéhez fűzött elmélkedésében
azt mondja, hogy az Üdvözítő azért rendelte eledelünkül az Ő saját testét és italunkul az Ő saját vérét, hogy benne maradhassunk és Ő mibennünk. Mi benne maradunk, mert az Ő egyháza vagyunk. Egy testnek tagjai, melyeket egységbe semmi
más nem fűzhet, mint a szeretet. Ezt a szeretetbeli egységet akarta közöttünk megteremteni. valóban ezért az egységért imádkozott utolsó vacsoráján az Úr, s ezért
imádkozik naponta az Anyaszentegyház is, többet, mint bármi egyébért. Imádkozik a Szent Liturgia csöndes imáiban, az egyházi zsolozsmának majd minden
részében, imádkozik az egész néppel együtt az ekténiákban: „mindnyájunk egyesítéséért”… A keleti egyház, mikor szertartási rendszerének és formáinak megőrzése
mellett új formát ad az Eucharisztia tiszteletének, csak az idők követelményeinek
tesz eleget, s az evangélium szelleme és az általános, hagyományos liturgiafejlődés
követelményei szerint cselekszik.
Az előadás befejezése legyen a Szent Liturgia áldozást bevezető imádsága: „Figyelmezz reánk, Úr Jézus Krisztus, mi Istenünk a te szent lakodból s országos dicsőségének trónjáról. Jöjj el, szentelj meg bennünket, ki a magasságban az Atyával együtt
ülsz és velünk itten láthatatlanul jelen vagy. Hatalmas kezeddel méltóztassál nekünk
átadni legtisztább testedet és drága véredet, s általunk az egész népnek.”7
Buczko János lembergi segédpüspök,
az ötödik előadó ukrán nyelven beszélt.
Egység alatt az Egyház jellemző jegyét
értjük, amelyet az isteni alapító annyira óhajt. Három lényeges elemet foglal
magában: – a hit egységét, a kormányzás egységét és a tisztelet egységét. Jóllehet a
katekizmus arra tanít bennünket, hogy az Egyház egységének a forrása az egyház
legfőbb feje, vagyis a római pápa az ő elsőbbségével, mégis egészen világos, hogy
ez az egység hasonló a Szentháromság egységéhez, ahhoz az egységhez, melyet Jézus
Krisztus kívánsága szerint a szeretet alkotott meg, mert csakis a szeretet ismertette
meg velünk tanítványait. Egy ilyen egységnek szüksége volt egy másik sajátos alkotó
részre, egy másik alapra, amelyik ebben az esetben a legméltóságosabb Oltáriszentség.
Legyen az Újszövetségnek egyetlen ilyen áldozata, legyen a kegyelemnek és a szeretetnek az egyetlen ilyen szentségi eszköze.
A hit egysége egyedül nem elegendő. Azoknak a hite, akiknek nincsenek jócselekedetei, halott. Olyan egység kell hozzá, mint amilyen magának az emberi testnek
a tagjai között van, lévén mi az Egyházhoz tartozás alapján Jézus Krisztus titokzatos



Keleti Egyház, Miskolc 1938. július, 47. szám, pp. 166–168.
Miskolc-Belvárosi Görögkatolikus Parókia irattára, 1938. évi idegen dokumentumok, szám nélkül,
Keleti gyűlés Brinzeû jelzéssel. A teljes előadás román nyelvű szövege és fordítása.
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testének a tagjai. A szeretet egysége kell hozzá, lévén mi nem csupán Jézus Krisztus
misztikus testének tagjai, hanem egymásnak is a tagjai (Rom 12,5; Ef 4,25). Az Eucharisztiában teljesül a hitnek az egysége – ez a hitnek a misztériuma –, azután a szertartásnak az egysége – ez minden keresztény szertartás központja –, végül a kormányzás
egysége – az eucharisztikus tisztelet bensőségesen össze van kötve a pápai primátus
tiszteletével. Mi vagyunk rá a
tanúk, hogy az Eucharisztia dicsőítése létezik a népek között,
amelyek úgy hallgatják a pápát,
mint az összes hívők pásztorát
és mesterét.8
Az utolsó, azaz hatodik előadást Varouchas Dénes (Dionyssios Leonidas Varouchas) konstantinápolyi (Isztambul) görögkatolikus püspök görög nyelven mondta el.
Az Eucharisztia az Egyház egységének az alapja. A kereszténység egységének szükségességét ma sokkal élénkebben érezzük, mint valaha, mert az ellenségek összefognak, hogy támadják az egységet és a közösséget. A menedék csak a keresztények egyesülésében lelhető meg, amelyet az isteni Eucharisztia szimbolizál és valósít meg. Ez a
Szentírás tanítása is, mely kifejezésre jut Szent Pál Korintusiakhoz írt első levelében
(1Kor 10,16–17) és a Galatákhoz írt levelében (2,20). Hasonlóképpen ez a bizánci liturgia tanítása is: az Eucharisztia hitegységet eredményez az ugyanazon kenyérhez és
Krisztus véréhez járulás által (Nagy Szent Bazil liturgiája). Megszentelésükért a hívők
a „szent dolgokhoz” tartoznak járulni, hogy egyesüljenek és egyet alkossanak azzal,
aki az egyedül Szent és az egyedüli Úr (Aranyszájú Szent János liturgiája).
A tizenkét apostol Didakhéja csodálatosan fejezi ki – a tradíció nevében – az Egyház egyetlen teste tagjainak sokféleségét az eucharisztikus kenyér egységéhez hasonlítva, amely számos magból áll. A Kongresszus óhaja csak Szent Bazil liturgiájáé lehet:
„Uram, szüntesd meg a szakadásokat és az eretnekségeket, s add meg Egyházadnak a
békét és az egységet.”9
Előadói felkérést kapott Litvániából Bucys Péter olimpoi címzetes püspök is. El is
küldte litván nyelvű előadását, de a püspök távolléte miatt nem hangzott el. Íme az elkészített szöveg: Csak egyszer történt, soha nem is
fog megismétlődni, hogy
a szeplőtelen Szűz anyává
lett. Szűz Mária foganta


Miskolc-Belvárosi Görögkatolikus Parókia irattára, 1938. évi idegen dokumentumok, szám nélkül, Keleti gyűlés Buczkó jelzéssel. A teljes előadás ukrán nyelvű szövege, olasz nyelvű rezümé és
fordítása.

Miskolc-Belvárosi Görögkatolikus Parókia irattára, 1938. évi idegen dokumentumok, szám nélkül,
Keleti gyűlés Varouchas görög előadása jelzéssel. A teljes előadás görög nyelvű szövege, francia
nyelvű rezümé és fordítása.
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Jézus Krisztus természetes testét, jóllehet a fogantatás természetfeletti módon történt
a Szentlélek segítségével. Nincs lényeges különbség Krisztus e természetes teste és az
Ő eucharisztikus teste között, csak a szín különbségét láthatjuk. De az Egyház is Jézus
teste, bár spirituális és misztikus teste, amelyet nem lehet azonosítani az Ő természetes, vagy eucharisztikus testével. Mindazonáltal a misztikus test csakúgy, mint az
eucharisztikus test a mi Urunk ugyanazon személyének a teste…
Mindazok, akik magukat az isteni Pásztor juhainak tartják, mindazok, akik szeretik az Ő aklát, mást se kívánnak és óhajtanak, mint a külső és belső egységet. E
Pásztor, kinek szeretete nem hátrál meg semmi áldozat előtt sem, saját eucharisztikus testével és vérével táplálja juhait. Isten és az ő Egyszülött Fia iránti szeretetének
mértéke szerint értékeli minden keresztény lélek az Égi Kenyeret, amely bennünket
megóv a bűnöktől, erősíti akaratunkat, erővel tölt el bennünket, s bátorsággal a
szent harcra a bűn minden formája ellen, különösen a hívek egysége ellen irányuló
minden támadás ellen…
Könyörögjünk az isteni hatalomhoz, hogy növelje szívünkben az egység utáni
vágyat, amely az isteni Szívben égett, midőn így imádkozott: „Mindnyájan egyek
legyenek.” (Jn 17,21) Jézus iránt megerősödött és szívünkben lángra gyúlt szeretetünk, meg elszakadt testvéreinkében, égő szeretet fog felemelni bennünket azokba
a magasságokba, amelyek felette állnak minden akadálynak, és egyesíteni fog bennünket Jézus igaz szeretetében, Egyházának kebelében, az egyetlen, a Megváltó által
rendelt pásztor hatalma alatt. Ily módon, az Égi Atya felé törekvés egységében, a
kölcsönös szeretetben, az Egyház és hit egységében énekelni fogjuk: „Dicsőség az
Oltáriszentségnek, a mi Urunk Jézus Krisztus valóságos teste és vérének, most és
mindörökkön örökké. Amen.”10
Május 28. vasárnap 12 óra: szentmise a Rózsák terén lévő görögkatolikus templomban, a zarándokcsoportok közös szentáldozása. A liturgiát Melles Géza hajdúdorogi
székeskáptalani kanonok vezette.
Befejező megjegyzés
Remélhetőleg néhány év múlva elkészülhet az összefoglaló a 2020-as budapesti
LII. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus görögkatolikus eseményeiről is.



Miskolc-Belvárosi Görögkatolikus Parókia irattára, 1938. évi idegen dokumentumok, szám nélkül, Keleti gyűlés Bucys litván előadása jelzéssel. A teljes előadás litván és francia nyelvű szövege
és fordítása.
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 EGYHÁZAK ÉS KULTÚRA 
Nagy Ákosné Szigethy Piroska

Éva
(1 Mózes 2,3,4 rész)
Amikor Szentkönyvünk első lapját forgatom, úgy érzem, mintha virágos májusi reggelen csodaszép kertben járnék. Minden él, minden örül! Zöldelő fű, illatozó virág,
daloló madárka! Csupa ragyogás, fény, szín és illat árad ki a régi sorokból. Milyen
bűbájos lehetett az első tavasz, az emberi élet tavasza! S e sok gyönyörűség közepett ott
áll a teremtés koronája, a daliás férﬁ és mellette a testéből való test, ifjú felesége. De
szép lehetett az első emberpár, ahogy kikerült az Alkotó kezéből! Isten képét viselték
  

Táncoló angyalkák
Jedlovszky Rezső ózdi népi képzőművész ékrovás képe
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magukon. Betegség, bűn, szenvedés még nem rongálta meg őket. Szinte hallani vélem
Éva önfeledt, boldog kiáltását (mit a költő ad ajkára):
„Ah élni, élni mi édes, mi szép!” (Madách)
De a paradicsomi boldogság oly rövid ideig tart! A Sátán már ott leselkedik a kert
sűrű bokrai mögött. Ott tekergőzik az álnok kígyó, hogy rábírja őket az első bűnre.
Mennyire restelhetjük, hogy éppen az asszony ad hitelt az első kísértő szónak. – Hamar
kitűnik, mennyi gyöngeség is lakik az szívben!
„Kíváncsiság bűnnek fele, // A rossznak már nézése ront.” (Arany)
Bárcsak szóba se állt volna Éva a gonosz Sátán nal! Hogy ne lett volna annak alkalma vágyat ébreszteni a szívében a tiltott dolog után. Miért is hitt olyan könnyen
a Csábító ígéreteinek? Hiszen ez a kételkedést és nagyravágyást ébresztette fel benne.
Hogy Isten nélkül, sőt Isten akarata ellenére akarjon több, különb, boldogabb lenni.
Alig veszi észre s máris ott vergődik lelke az ördög tőrében. S a „segítőtárs” bűntársává
teszi a férﬁt. Régi és mégis új történet! Az előbb még tiszta szeretet lobogott a férj
szívében. Hála Isten iránt, ki neki feleséget rendelt. Most megvetéssel vádaskodik s
szinte az Úrnak tesz szemrehányást, ki „asszonyt” adott mellé. – A felelősséget nem
szeretjük vállalni ma sem. Bűneinkért mindent és mindenkit okolunk, csak magunkat nem. Vádolni szoktuk őseinket, kiktől „örököltük” a rossz hajlamokat. Szüleinket,
kik nem neveltek helyesen. Tanítóinkat, kik nem jó példát adtak. És környezetünket,
mely rossz hatással van reánk. Ádám Évára, Éva a kígyóra fogja vétkét s mindketten
boldogtalannak érzik magukat az édenkertben is.
Míg Isten útján járunk, paradicsomi boldogság a házasélet. Ha iránta engedetlenek
leszünk, pokollá változik.
Az Istenbe vetett közös hit és közös bizalom helyett ekkor már a közös bűn kapcsolja
össze az asszonyt és a férﬁt.
A bűn nem marad büntetés nélkül. Az édes otthon örömei helyett fáradság, bánat,
szenvedés, nyomorúság üt tanyát közöttük. Örökre ki vannak zárva a paradicsomból.
E sivár életbe „az anyaság” hoz új, tiszta örömöt. Az elveszett éden boldogságának
meleg sugara ragyogja be ilyenkor a nő szívét. Most újra egészen közel érzi magát
Istenhez, mikor az Ő akaratának engedelmeskedve hivatását tölti be. – Megsokasodott fájdalmak árán, de mégis túláradó boldogsággal öleli magához Éva (az élők
anyja) ﬁacskáját. „Nyertem férﬁakat az Úrtól!” – zendül fel ajkán az öröm és Kainnak nevezi (Kain=nyert, kapott).
Mikor a kis bölcső fölé hajolunk, úgy szeretnénk előre olvasni gyermekünk élete
könyvében. Szeretnénk annak a legdrágább lénynek sorság boldognak látni! Hinni,
bízni abban, hogy ő jobb, nemesebb diadalmasabb lesz nálunknál. – S bűneink
legfájóbb büntetése, mikor azt kell tapasztalnunk, hogy a bennünk levő gyarlóság,
vétek, megkétszereződve folytatódik utódainkban. – Éva lelkén is valami fájó sejtelem borong át, amikor második gyermeke jöttét érzi s neki az Ábel nevet adja.
(Ábel=gyász, elmúlás.) A félő sejtés valóra vált. Az első anya szívét is átjárta az éles
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tőr. Meg kellett érnie azt, hogy nagyobb ﬁa a kisebbnek gyilkosává lett! Mit is érezhetett akkor anyaszíve? … Mit égethette annak a szomorú napnak emléke, mikor
Ádámmal együtt engedetlenségükkel elkövették az első bűnt. – Mert minden anyának meg kell siratnia saját bűneit, amikor rossz gyermeke miatt kesereg. Megdöbbentő komolysággal szól az Ige:
Megbüntetem az atyák (és anyák) vétkét a ﬁakban. (2 Móz 20,5)
(A Biblia nőalakjairól szóló „Imhol az Úr szolgálólánya” című kötet 80 éve,
1937. decemberében Ravasz Lászlóné előszavával jelent meg.)
  

Karácsonyi kántálás Borsodgeszten (Magyar Gyula felvétele)

Egyházak és kultúra

 ﱻ89 ﱾ

Rózsa Erzsébet

Raﬀai Kinga Életfa kerámiafalának
avatása az evangélikus
Kossuth Lajos általános iskolában
„A szeretet a szíved megújulása”
(Luther Márton)
Csodálatos adományban részesült iskolánk a Kondor
Béla díjas festőművész, batikfestő, graﬁkus, keramikus
Raﬀai Kingától, mely nem kevesebbet, mint életünk
mindent átható esszenciáját, a szeretetet tükrözi, reprezentálja, sugározza. A kerámiafal intézményünk általános
iskolájának tanárijánál kapott helyet, ott ahol oly sokszor
megfordult az alkotó is, hiszen sok éven át volt méltán
megbecsült rajztanár kollégánk. Gyereknek és felnőttnek
egyaránt pozitív érzelmi feltöltődés volt az ő mosolygó
derűjéből, optimista életkedvéből, kreatív gondolkodásmódjából, természetes lényéből részesülni nap, mint nap.
Hálásak vagyunk, hogy ez a gyönyörű alkotás már
iskolánkat díszíti, ugyanakkor motívumai fontos felelősségre köteleznek bennünket. Az életfa és az iskola
szimbolikája szoros összetartozásról tanúskodik, mert mindkettő a múlt értékes hagyományaiban gyökerező folytonos előrehaladást, a fejlődést, a megújulást, a gyarapodást
kell, hogy motiválja és jelentse.
Raﬀai Kinga kerámiájának szinte megszámlálhatatlan szívformáival agyagba álmodta a szeretet üzenetét és mindössze két színre festésével harmonizálta is azt. A barna
színű törzs, ágak, levelek, gyökerek az alázatos gondoskodás, a biztonság, a szorgal-
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mas munka; a rózsaszín virágok a
szeretet és együttérzés; a hozzá illő
szürke alap a lélek halhatatlanságának beszédes kifejezői s így
együtt akár az emberi lét rendjének megtestesítői, békét teremtő
érzékletes szemléltetői, üzenetközvetítői. Komplex szimbólum,
mely élővé, bipolárissá egy oktatási intézményben vált igazán, ahol
a gyerekek is megannyi szeretetet
viszonoznak környezetüknek.
A kerámiafal avatására 2017.
szeptember 27-én egy meghitt, bensőséges hangulatú program keretében került sor.
A művésznő családja mellett megtisztelte műsorunkat jelenlétével Miskolc város
alpolgármestere Pﬂiegler Péter úr, fenntartó egyházunk képviselői Sándor Frigyes
és Sándorné Povazsanyecz Gyöngyi a Belvárosi Evangélikus Egyházközség lelkészei,
Buday Barnabás esperes úr és iskolánk korábbi és jelenlegi tanítói, tanárai.
Intézményvezetőnk, Vígh Roland igazgató úr megnyitó köszöntőjében megemlékezett a dombormű iskolánkhoz vezető útjáról valamint elmondta, örömmel tett
eleget a kérésnek és szívügyének tekintve adott méltó otthont végleges helyének kialakításához.
Szereplő gyerekek is birtokba vették a művet. Jelenetük szerint egy erdőben kiránduló másodikos és hatodikos gyerekekből álló csapat fedezte fel, majd gyönyörködött
a szemük elé táruló 19 szívből jövő üzenetet rejtő csodafában, melybe, mint
mondták, művész lehelt életet.
Máger Ágnes festőművésznő meghatottan kapcsolódott a gyerekek előadásához és avatóbeszédében elmondta, hogy Raﬀai Kinga élete minta volt
mindannyiunk számára, művészete
utat mutat, üzenetet hordoz, értelmet
és érzelmeket nyit, a szeretetről szól.
Sándor Frigyes a Miskolc-Belvárosi Evangélikus Egyházközség lelkésze
áldó imájában rámutatott, hogy az
emberi élet legnagyobb kincse a szívben van, s csak ez képes Istenre találni.
Raffai Kinga jelen alkotásával továbbra is jelen van közöttünk, mert létünk
lényege a szeretet. értékes
Hálásak vagyunk az értékes műalkotásért és az avatásán elhangzott útmutató, igaz
szavakért.
Egyházak és kultúra
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Zsugyel János

Az elfogadástól az elutasításig
GONDOLATOK A „JÉZUS UTOLSÓ MEGKÍSÉRTÉSE”
CÍMŰ FILM KAPCSÁN
„…de mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg,
a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok!”
(1 Thessz 5,21–22)

1. Meddig terjedhet a művészi szabadság?
Martin Scorsese majd három évtizede készült ﬁlmje bemutatása óta polémiára késztet. A viták azonban sokszor
el sem jutnak a ﬁlm üzenetéig, hanem a bemutatás ténye
körüliek. Az Egyesült Államokban fundamentalista protestáns közösségek, hazánkban a hivatalos katolikus egyház
próbálta akadályozni a ﬁlm szélesebb közönséghez történő
eljutását. Mára a ﬁlm forgalmazása körüli összecsapások elcsendesültek, az érdeklődő közvélemény lehetőséget kapott
a ﬁlm megtekintésére, s így az érdemi kérdések megválaszolása következhet.
A ﬁlm témája Jézus életének egyéni látásmódú feldolgo- Zsugyel János
zása. Mivel a Jézus életére vonatkozó beszámolók a négy
evangéliumra és néhány kortárs történeti műben található töredékes megállapításra
korlátozódnak, ezért a személyes hitelességű Jézus-képet többé-kevésbé mindenkinek saját magának kell előállítania. A történelmi egyházak, illetve az egyes felekezetek az evangéliumi forrásokhoz közelebb álló Jézus-képet formáltak, míg a
számtalan irodalmi és egyéb alkotásban a művészi szabadság többé-kevésbé eltérő
Jézus-képekre vezetett. Ezek sorába illeszkedik a Scorsese-ﬁlm is. A közvélemény
felzúdulását valószínűleg az váltotta ki, hogy a ﬁlmben szereplő sztori az evangéliumi történet eseménysorozatának jellegzetes pontjait megtartva, számtalan – források alapján nem igazolható – jelenetet is tartalmaz, melyet a tiltakozó egyházi
képviselők „istenkáromlásnak” értékeltek. Felmerül a kérdés, átlépte-e Scorsese tárgyalásmódjával a művészi szabadság korlátait? Véleményem szerint ez akkor történt
volna meg, ha Scorsese ﬁlmje tudatos provokáció lett volna a keresztény emberek
hite ellen. A rendező személyes életútja és nyilatkozatai azonban ezt nem valószínűsítik. Emigráns olasz szülők gyermekeként vallásos nevelésben részesült, teológiai
pályára felkészítő oktatásban is részesült, s csak elkötelezettsége lazulását követően
váltott bölcsész, majd ﬁlmes tanulmányokra. Nyilatkozata szerint – „mindig spiri ﱻ92 ﱾ
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tuális ﬁlmet szerettem volna csinálni, csak a vallás akadályozott meg ebben” – arra
lehet következtetni, hogy komolyan foglalkoztathatta Jézus alakja, s hogy a ﬁlm
szokatlan tárgyalásmódja szélsőséges reakciókat váltott ki, nem írja felül az alkotó
őszinte, együtt gondolkodásra késztető szándékát.
Az első kérdésre adott válaszom tehát az, hogy a rendező témaválasztásával és annak
ﬁlmbeli feldolgozással nem lépte túl a művészi szabadság határát.

2. Hogyan jelenik meg a ﬁlmben Jézus kettős – isteni és emberi – természete?
Jézus isteni és emberi természetének kettőssége a teológia alapvető tétele. A Niceai
Hitvallás szavai szerint „valóságos Isten, a valóságos Istentől”, valamint „Megtestesült
a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett.” Ezek a szavak – bár nem közvetlenül a Biblia szavai – valamennyi keresztény felekezet ősi, közös hitvallásához tartoznak. Az erre épülő teológiai konstrukciók igazságtartalmát laikusként nem tudom
megítélni, de röviden úgy foglalható össze, hogy Jézus egyszerre volt valóságos Isten
és valóságos ember, bár a közönséges embertől elválasztotta az a tény, hogy sem eredendő, sem szerzett bűnei nem voltak és nem is lehettek. Kérdésként merülhet fel,
hogyan meríthetünk erőt Jézus példájából, ha számára a bűn kísértése nem jelentett
valós veszélyt, hiszen isteni természete megakadályozta, hogy ebben a küzdelemben
vereséget szenvedjen? A ﬁlm erre a kérdésre keresi a választ, bár ennek megválaszolása
során átlépni sejteti – a teológiailag konstruált, de a keresztény felekezetek között általánosan elfogadott – határt. A ﬁlmbeli Jézus emberi természetének feltételezett teljessége (bűnre fogékonysága) miatt enged a kísértésnek, s kereszthalála előtt elfogadja
az isteni beavatkozást, s a „kispolgári” családi élet biztonságának kísértését. A ﬁlm
végére azonban kiderül, hogy ez az elfogadás csak látszólagos volt, hiszen álomban,
az események logikájának továbbgondolása formájában történt, így az álombeli jelenetek – melyek jogosan vívják ki a hagyományos Jézus-képhez ragaszkodó keresztény
csoportok ellenérzéseit – utólag ﬁkciónak bizonyulnak.
A második kérdésre adott válaszom tehát az, hogy Jézus kettős természetének tárgyalása
– bár elmegy az elfogadottság határáig, de a határról visszafordulva – megfelel az evangéliumokból leszűrhető Jézus-képnek.
3. Mikor ébred rá a ﬁlmben a történeti Jézus a megváltói küldetésére?
A történeti források alapján meggyőzőnek tűnik az a vélemény, hogy Jézus emberi
életének korai szakaszában – ha nem a kezdetektől – tudatában volt megváltói küldetésének. Már nyilvános működésének megkezdése előtt is erre utalnak az evangéliumi történetek. A 12 éves Jézus már így válaszolt az Őt a jeruzsálemi templomban
írástudók társaságában megtaláló szüleinek: „Ő pedig így válaszolt: Miért kerestetek
engem? Nem tudtátok, hogy az én Atyám házában kell lennem?” (Luk 2,49) A kánai
menyegzőről szóló történetben pedig a csodát váró anyjához így szól a víz borrá változtatása előtt: „Mire Jézus azt mondta: Vajon énrám tartozik ez, vagy terád, asszony?
Nem jött még el az én órám.” (Ján 2,4). A nyilvános működése során pedig tanítványainak több alkalommal szólt szenvedéséről és kereszthaláláról. A ﬁlmben megjeleEgyházak és kultúra
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nített Jézus azonban kétségek között hányódó személy, aki nincs tisztában szerepével,
eljövendő sorsával. A ﬁlmben megjelenített társainak csábításai Jézus emberi természetére kívánnak hatni, Júdás a világi hatalommal, Mária Magdolna a testi szerelemmel, Pál az egyházi hatalom kísértésével szembesítik, Jézus reakciója korántsem olyan
egyértelmű, mint az evangéliumban megjelenített három kísértésre adott válasza. A
ﬁlm itt egyértelműen szembehelyezkedik az evangéliumokban közvetített Jézus-képpel. A rendező szándéka csak vélelmezhető. A vívódó Jézus személyén keresztül közelebb lehet kerülni az átlagember gondolkodásához. Az eredendő és szerzett bűnnel
terhelt halandó könnyebben tud azonosulni azzal a Jézussal, aki csak küldetése befejezése során szembesül a rá váró feladattal, addig közönséges halandókhoz hasonlóan
küzd a rámért kereszttel. A kérdés csupán az, hogy ez a – kétségkívül legitim – cél
alátámasztható-e az evangéliumi források kreatív kezelésével?
A harmadik kérdésre adott válaszom nemigen, vagyis a ﬁlm itt szembekerül az általam
megismert és az egyházak által is képviselt Jézus-képpel. A tétovázó Jézus alakja nem
egyeztethető össze felfogásommal.

4. Sikerült ﬁlmnek tekinthető-e a „Jézus utolsó megkísértése”?
A ráadás negyedik kérdésre adott válasz a fenti három kérdésre adott feleletek alapján kézenfekvőnek tűnik. A ﬁlm szokatlan és egyedi módon tárgyalja az evangéliumi
történeteket. A rendező hozzáállása méltányolható, szándéka őszinte, a felvetett kérdések átgondolásra érdemesek. A ﬁlm nagymértékben támaszkodik a Jézus életéről
fennmaradt dokumentumokra, bár ezeket új összefüggésbe helyezi, s gyakran – akár
parttalanul – tovább is gondolja. A ﬁlm bemutatása körüli botrányok nem tekinthetők indokoltnak, bár a ﬁlm ábrázolásmódja a hagyományos Jézus-képpel ellentétes,
s ez a potenciális nézők nagy részében jogosan vált ki megütközést. Ennek ellenére is
örülök a ﬁlm elkészültének, hasznosnak tartom a ﬁlm megtekintését és megvitatását, s
jó lenne, ha minél több néző alakíthatná ki közvetlen tapasztalatok alapján a ﬁlmmel
kapcsolatos véleményét.
Ami számomra a ﬁlm kudarcosságának ítéletét eredményezi, azt nem az ábrázolásmód
szokatlansága, hanem a bennem élő Jézus-képpel történő összeegyeztethetetlensége okozza.
(Martin Scorsese idén 75 éves. A ﬁlm vetítésére 2017. november 6-án került sor
a jezsuiták budapesti lelkiségi és kulturális központjában, a Párbeszéd Házában.
Az írás az ott elhangzott hozzászólás szerkesztett változata.)
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A KÁLVIN KIADÓ ajánlata
Fazakas Sándor (szerk.): A protestáns etika kézikönyve
B/5; 460 oldal; keménytáblás; 3200 Ft
Ez a református és evangélikus szerzők által közösen megírt kötet egyrészt módszertani segítséget kíván nyújtani az
önálló és felelős erkölcsi véleményformálás kialakításában,
másrészt betekintést enged az etika, illetve szociáletika főbb
területeinek (a kommunikáció, környezet és technika, házasság és család, gazdaság és közélet stb.) mindennapi dilemmáiba, válasz- és útkeresésébe, megoldási kísérleteibe. A kötet a
Kálvin Kiadó és a Luther Kiadó közös kiadása.
Peter Stuhlmacher: Az Újszövetség bibliai teológiája I.
Alapvetés. Jézustól Pálig
B/5; 408 oldal; keménytáblás; 4400 Ft
A szerző először is az újszövetségi szövegek olyan magyarázatára törekszik, ami megfelel azok eredeti céljának, mégpedig annak, hogy a Jézus Krisztusba, az Isten Fiába és a messiási Emberﬁába vetett hitről tanúskodjanak. Másodszor, azon
fáradozik, hogy felmutassa az Ó- és az Újszövetség lényegi
összetartozását. Harmadszor, az egyes újszövetségi tanúk kölcsönhatását és teológiai egységét is fel kívánja mutatni.
Szcs Ferenc: Titkok peremén
Igehirdetések
Fr/5; 168 oldal; kartonált; 1200 Ft
A prédikátor is csak a titkok peremén jár, mert a titkok
az Úréi. A jó igehirdető azonban nem marad meg a felszínes
gondolatoknál, hanem elmegy a titkok feltárásában, ameddig
lehet, és tudja, meddig lehet, és meddig szükséges. Szűcs Ferenc igemagyarázataiban közérthetően és korunk aktuális kérdéseire nyitottan tárja elénk a bibliai szövegek mélységeit, és
ezzel gondolkodásra, Isten dicséretére és hitre indítja olvasóit.
A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója
Telefon/fax: (36-1) 386-8267, 386-8277; e-mail: kalvin.kiado@kalvinkiado.hu
A könyvekről bővebb információ és megrendelési lehetőség: www.kalvinkiado.hu
Hirdetés
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E számunk szerzői
Boda József Péter, református gyülekezeti gondnok, Miskolc, Avas-Dél
Buda Péter az egri Érseki Papnevelő Intézet rektora
Csengey Gusztáv (1842–1925) író, költő, az Eperjesi, később a Miskolci Jogakadémia professzora
Dapsy Éva református presbiter, Jósvafő
Dezső Attila református lelkipásztor, Ricse
Gróf Lajos újságíró
Jedlovszky Rezső ózdi népi képzőművész
Prof. Kabdebó Lóránt irodalomtörténész, professor emeritus
Dr. Kádár Ferenc lelkipásztor, Sátoraljaújhely, teológiai tanár, Sárospataki
Református Teológiai Akadémia
Dr. Kiss János, Miskolc Megyei Jogú Város alpolgármestere
Magyar Gyula fotóművész
Mirák Katalin történész, a Magyarországi Evangélikus Egyház Tényfeltáró
Bizottság elnöke
Molnár József evangélikus lelkész, Diósgyőr, Diósgyőr-vasgyár
Dr. Molnár Pál orvos, a Tiszáninneni Református Egyházkerület világi főjegyzője
Dr. Tóth Katalin gyülekezeti gondnok, Egerszalók
Papp András görög katolikus esperes, székesegyházi parókus
Raﬀai Kinga (1948–2017) festő, képzőművész
Sándor Frigyes, evangélikus lelkész, Miskolc-Belváros
Sándorné Povazsanyecz Gyöngyi, evangélikus lelkész, Miskolc-Belváros
Nagy Ákosné Szigethy Piroska (1893–1965) polgári iskolai tanárnő,
a Biblia nőalakjai című mű szerzője
Dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök
Üveges Tamás tanár, Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium
Dr. Zsugyel János egyetemi docens, Budapesti Gazdasági Egyetem

 ﱻ97 ﱾ

