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SZÁRNYASZEGETT MADARAK – 1.
GONDOLATOK A ROMA PROBLÉMA KAPCSÁN

PÁSZTOR ZSÓFIA

Elsõ osztályos kisfiam az iskola második hetében megjegyezte: – Képzeld
anyu, nálunk sok néger gyerek van az iskolában! – döbbenten hallgattam,
aztán kitört belõlem a nevetés. Azóta sokat gondolkoztam ennek a meglepõ
mondatnak a mélyebb tartalmán.

A családunkban nem sokat beszélünk cigányokról, cigányságról, úgy tûnik
kisfiam még nem találkozott a társadalomnak ezzel a súlyos és hosszú ideje
megoldatlan kérdésével. Egy hét éves kis emberke esetében talán ez nem is
baj. A probléma ott kezdõdik, hogy én magam is sután állok a kérdéshez, alig
tudok „róluk” valamit. Látom, hogy itt élnek, itt vannak mindenütt,
városokban, falvakban, tanyákon. Vidámak, hangosak, szélsõségesen
temperamentumosak, élet van bennük. Belakják, beélik a rendelkezésükre
álló teret. Összetartanak és elkülönülnek. Érdekesen öltözködnek. A családi
kötelékek, szerepek, hagyományok eltérnek a mieinktõl. Látok sok mindent,
de nem ismerem õket, sem egyénenként, sem, mint etnikumot. Látom a
különbözõségüket, de nem ismerem másságuk okát.

Régebben az ismeretlenség, az idegenség félelmet keltett bennem, pedig
neveltetésem során egyáltalán nem volt elõttem elõítelettel teli példa. Sok
nemzedéken át nem tanítottak meg bennünket arra, hogyan kell látni, érteni
és elfogadni a másságot. Gyerekkoromban, éppen úgy, mint most szülõként
nem beszéltünk cigányokról, cigányságról, hallgatással, távolságtartással
mentünk el a reménytelenül megoldhatatlannak tûnõ probléma mellett. Most
is furcsán érzem magam közöttük, félelem már nincs bennem, de a
bizalmatlanságot nem tagadhatom. Nem ismerem õket, teljesen hiányzik a
párbeszéd.

Évszázadok óta élnek ebben az országban egymás mellett jónéhány népbõl,
nemzetiségbõl, csoportból össze keveredett „magyarok” és cigányok, de a
különbözõségüket nem veszítették el. Tudom a különbség sokkal nagyobb,
mint a bõrszín, a hajviselet vagy az öltözködés. A különbözõség belülrõl
fakad, valószínûleg a réges-régi múltból. Ennek okait talán már õk is
elfelejtették, nem tudom, eredetüket számon tartják-e a mai fiatal családok.
Érdekes kérdés, miért maradt meg, sõt talán erõsödött fel a különbözõség,
míg más népcsoportok teljesen beolvadtak, azonosultak. Miért nem tûntek
el, vagy váltak halványabbá a szokások, hagyományok, miért nem olvadtak
össze a falvakban, városokban az ott élõkkel. Hiába éltek együtt évszázadokon
át, hiába próbálták gyorsítani az integrálódást erõszakkal, törvényekkel,
anyagi érdekekkel, nem keveredtek, nem mosódtak össze a népek, a roma és
nem roma lakók. Ritkán vannak egy társaságban, keveset érintkeznek
egymással, emiatt keveset is tudnak egymásról, és tovább erõsödik az
elszigetelõdés.

Próbálták semmissé tenni a roma problémát, próbáltak tudomást sem venni
a különbségekrõl, de ez sem vezetett integrálódáshoz, sem más megoldáshoz.
Különbségek vannak, el kell ismernünk. Nem tolerancia az, ha úgy teszünk,
mintha nem lennének észre vehetõek, feltûnõek a népeink közötti eltérések.
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Igazi tolerancia az lenne, ha látnánk, észlelnénk a különbségeket,
ha ismernénk, keresnénk ennek okait, ha igyekeznénk
megismerni „õket”, és elfogadnánk másságukat. Nem csak egy
népcsoportot néznénk, hanem az egyes embereket is látnánk,
figyelnénk. Úgy gondolom nem helyes, hogy mindig mint etnikum,
kisebbség, csoport – gyakran mint probléma, kérdés – beszélünk
„róluk”, és nagyon ritkán fordulunk az emberhez. Az emberhez,
akinek persze gyökerei, hagyományai, szokásai vannak, amelynek
okait kereshetjük múltban, történelemben, jelenben, politikában,
anyagi körülményekben, génekben. Érdekes lenne oda fordulni
egyes emberekhez, családokhoz, és megengedni nekik nem roma
kérdésnek, hanem embernek, felebarátnak lenni.

Lakóhelyemen, Pomázon van igazi roma negyed, ahol sok cigány
él. A falu szélén nyomorúságos körülmények között, kunyhókban,
putrikban laknak, a belsõbb területeken régi falusi házakban, félig
elkészült épületekben élnek. Van néhány nagy, gazdagon díszített,
élénk színû, idegen formavilágú, de rendezett villa is, amiben roma
család lakik. A fõút menti udvaros házakba is cigányokat telepítettek
a háború után, az elhurcolt sváb családok helyére. Látom õket, tudok
róluk, találkozom szülõkkel az iskolában, de egy-egy mosolyon,
köszönésen túl nincs velük kapcsolatom. Igyekszem
bizalmatlanságomat, távolságtartásomat leküzdeni, megpróbálok
nem csodabogárként nézni rájuk, de nem igazán tudom hogyan
kellene viselkedni velük. Más országban élõkkel kapcsolatban
gyakran beszélünk nyelvi nehézségekrõl, kulturális távolságról, de
nem vesszük komolyan, hogy a tõlünk néhány utcára lakó,
magyarul beszélõ emberek is egy másik, számunkra idegen, zárt
világban mozognak otthonosan. Tudjuk, hogy egy-egy gesztus,
mozdulat, viselkedés mást mutat, mást jelent még az európai
országok népei között is. A cigány és nem cigány emberek közötti
kapcsolatokat is nehezítik a csoportra jellemzõ viselkedésminták
és a kommunikáció mássága. Úgy látom, az egymástól elszigetelt
közösségek megkövesítették, felnagyították a kulturális
különbségeket. Annak ellenére, hogy közel vagyunk egymáshoz,
és többé-kevésbé azonos nyelvet használunk, sok az értetlenség, a
félreértés, a bizalmatlanság. Ezek a folyamatok pedig tovább
erõsítik a csoportok bezáródását és elszigetelõdését.

A körülöttem lévõ világban többféle mintát látok, ahogyan egyes
emberek viszonyulnak a cigányokhoz. Tudom, nagyon sokan
bevallottan utáják, kerülik õket, hangoztatják véleményüket, és
bizonygatják elõítéletüket. Bõrszín alapján döntenek, nem
keresnek kapcsolatot egyénekkel sem, esélyt sem adnak a szokásos
negatív berögzõdések megváltoztatására. Mások – szintén nagy
számban – õszintén nem akarnak rosszindulatú
megkülönböztetést, ezért inkább tudomást sem vesznek
másságukról, sajátosságaikról. Sokan távolságtartással és
elhallgatással kezelik a roma problémát, saját magukat függetlenítik
a kérdéstõl és az egyes emberektõl is, az államra, az önkormányzatra
hárítják a megoldás felelõsségét.

Keresztény emberek között divatos rajongani a cigányokért, illik
tiszteletet, szeretetet gerjeszteni magunkban a zenéjük, érzelmeik,
gyermeki õszinteségük miatt. Gyakori az általánosítás a
keresztények között is, csoportról, néprõl alkotunk véleményt, nem
egyénekrõl. Sokszor mi is elhallgatjuk a másságot, fõleg a
különbözõség számunkra is nehezen elfogadható részeivel nem
tudunk mit kezdeni. Megállítanánk a kirekesztést, az ellenük dúló
harcokat, ezért igyekszünk a jó, tisztelhetõ tulajdonságokat
kiemelni, és kritika nélkül elhallgatjuk a nehézkes, kényelmetlen
dolgokat – a szeretet jegyében. Helytelennek gondolom az érzelmi
viszonyulást egy-egy néphez, nemzetiségi csoporthoz, akár pozitív,
akár negatív érzelmekrõl van is szó, az érzéseket inkább egyes
emberek, esetleg családok felé fogadom el.
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Tagadhatatlan, hogy léteznek egyes nemzetiségekre jellemzõ
tulajdonságok, viselkedési formák, amiket sokszor meg tudunk
magyarázni, külsõ-belsõ körülményekkel, múlttal, genetikával. A
kapcsolatok kialakításában segíthet, ha megismerjük, megértjük
ezeket a jellegzetességeket, megtanuljuk ezek elfogadását. De saját
véleményünket nem alapozhatjuk általánosításra, azt
tapasztalatainkból kell megformálnunk. Jó lenne megtanulni
objektíven beszélni a különbözõségekrõl, másságról, akkor
könnyebb lenne elfogadni, ismerkedni, segíteni. Segíteni úgy,
ahogy nekik jó, és nem úgy, ahogy mi képzeljük, hogy nekik jó
lesz.

Az eddig megfogalmazott roma kérdésben két választ látok
körvonalazódni, két nagy feladatot tûztem ki magam elé. Szeretnék
ismeretet szerezni a cigányok múltjáról, történelmérõl, viselkedési
és társadalmi szokásairól, hogy jobban értsem, megértsem õket.
Szeretnék kapcsolatot teremteni egyes emberekkel, családokkal,
hogy megismerjem, és megszerethessem õket.

Ahhoz, hogy jobban érthessük a romák mai helyzetét, érdemes
történetüket áttekinteni. Õsi múltjukbül nem maradtak fenn írásos
emlékek, szájról-szájra terjedõ mesék, mondák õrzik rejtik eredetük
titkait. Több ilyen monda is ismert, ezek sok részletben teljesen
eltérõek, de mindegyikben központi szerepet tölt be a
szabadsághoz való ragaszkodás, az élet és a természet szeretete, a
mának élés, a kiszolgáltatottság, és a kirekesztettség. Ezek azok a
fogalmak, amelyekkel – általánosítva – a mai cigány társadalmakat
is jellemezni szoktuk. Nyelvészeti és más vizsgálatok azt mutatják,
hogy a romák a Kr. e. 3. században már ÉNY-Indiában élhettek.
India kedvezõ éghajlata miatt az emberi civilizáció elsõ birodalmai
között volt. Feljett technológiával öntözték, mûvelték a földeket, és
gazdag kultúrájuk nyomai máig fennmaradtak. Ennek jegyeit
felfedezték a cigány kultúrában is. Az indiai társadalmi szervezet
és a vallás szorosan összefüggött, a szigorú kasztrendszer az élet
minden területét szabályozta. A cigányok egy kasztba, a
kézmûvesekhez tartoztak, így az õ társadalmukun belül nem volt
jellemzõ az alá és fölérendeltség. Fenntartották saját törzsi-
nemzetségi szervezetüket, és elfogadták az elõírásokat, azok szerint
viselkedtek, étkeztek, öltözködtek, házasodtak. A cigányok
õshazájában természetesen elfogadott törvény volt, hogy mindenki
beleszületik egy kasztba, ezen változtatni nem lehet. Vallásukban
összeolvadt a természetimádat, az indiai sokistenhit, és késõbb a
kereszténység.

Már az õshazában a Kr. elõtti századokban kialakult, hogy bizonyos
foglalkozások, mesterségek a cigányokhoz kötõdtek. A
mezõgazdaságban a lótenyésztés, az ipari ágazaton belül a
vasmegmunkálás, a kovácsmesterség és más kézmûvesség volt a fõ
foglalkozásuk. Sokan éltek kereskedelembõl, kuruzslásbõl,
orvoslásból, és zenés-táncos szórakoztatásból. Ezek a foglalkozások
vándorlással, kóborlással jártak, hiszen az árukat  szállították, a
telítõdött piacok helyett újat kellett keresniük. Indiában ezekbõl a
mesterségekbõl viszonylagos jómódban élhettek, elismertek,
elfogadottak voltak. Érdekes, hogy az õshazájuk kultúráját, a
társadalmi szervezetet a rétegzõdést és a korai mesterségeket szinte
két évezreden át megõrízték, sok mai jellegzetesség, tulajdonság
ilyen régi idõkre vezethetõ vissza. A cigányság a kasztrendszer
hatásai ellenére összetartó, egységes nép volt, és máig is rendkívül
erõs közöttük az együvé tartozás érzése.

FOLYTATÁSA KÖVETKEZIK!
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A GYURKÓ DONÁT SZERKESZTÉSÉBEN ÚJRAINDULÓ HIT & ÉLET ROVATUNKBAN EGY

HOSSZÚ ÉS IZGALMAS SOROZATBA KEZDÜNK: HÓNAPRÓL-HÓNAPRA METODISTA

LELKÉSZEINKET SZERETNÉNK FELKÉRNI SZEMÉLYES BIZONYSÁGTÉTELEKRE, ARRA, HOGY

ÍRJÁK LE NEKÜNK ÕK MIKÉNT DÖNTÖTTEK KRISZTUS ÚTJA MELLETT, S HOGYAN KAPTÁK

MEG, HOGY FOGADTÁK EL A SZOLGÁLATRA VALÓ „BEHÍVÓT”. A SOROZAT INDÍTÓJA DR.
HECKER FRIGYES, AKI SZUPERINTENDENSKÉNT 1974 ÉS 1996 KÖZÖTT VEZETTE

EGYHÁZUNKAT. AZ ALÁBB KÖZÖLT ÍRÁSA 2006. SZEPTEMBER 2-ÁN, A NYÍREGYHÁZI

KOSSUTH LAJOS GUIMNÁZIUM JUBILEUMI ÜNNEPÉN ELHANGZOTT „TEMPLOM ÉS ISKOLA –
EGY FORRÁSBÓL “ CÍMÛ „ÖREGDIÁK” ELÕADÁSÁNAK RÉSZLETE. (A FÕSZERK.)

1955 TÉLUTÓJÁN...
DR. HECKER FRIGYES

Bátyámmal (Gerhart) éd öcsémmel (Valter) együtt mindhárman a nyíregyházi
Kossuth Lajos Gimnáziumban érettségiztünk: Gerhart 1951-ben, én 53-ban,
Valter 56-ban. Lelkészcsaládból jöttünk, ami nem volt jó ajánlólevél ebben az
idõben. Gerhart az érettségi után 1 évig bányában dolgozott a Miskolc melletti
perecesen, hogy mint érettségizett bányászt aztán felvegyék a Mûszaki
Egyetemre; Valter elõtt a gimnáziumi felvétel is lehetetlenné vált (1952-ben).
Õ egy évig a debreceni Református Gimnázium diákja lett, ezek után
kerülhetett át a nyíregyházi gimnáziumba.

Apám ekkor 720 forint lelkészi fizetést kapott, Valter iskolai és kollégiumi
ellátására 360 forintot fizetett. Szüleink számára ez alapvetõ volt: a gyerekek
iskoláztatása az elsõ – a többirõl majd az Isten gondoskodik. Elõttem az
érettségi után minden kapu bezárult; még egyszerû állás után is hiába
kilincseltem végig a nyíregyházi vállalatokat. Aztán megérkezett a katonai
behívóm 1954 õszén. Ez volt az az idõ, amikor a származás volt a döntõ, a
ráilleszthetõ címke, nem az ember. (Ez az attitûd ma is kísért; nyilván
könnyebb címkézni, mint gondolkozni, azaz: felelõs állásfoglalást kialakítani
egy helyzettel szemben.)

Pedig én ekkor tulajdonképpen az ellenkezõ oldalon álltam: lázadó
korszakomat éltem, a családi (hívõ) hagyomány dacos elutasításával. „Kijövök
én Isten nélkül” – ez volt a gyakorlati hitvallásom. Ateista voltam – ha ez egy
19 éves sihederrõl egyáltalán elmondható.

A hiábavaló álláskeresés kudarcai azonban egyre inkább lecsendesítettek. A
teljes „becsõdölés” katonaidõm kezdetén következett be: jövõm teljes
kilátástalansága (legjobb esetben esetleg egy bérszámfejtõ íróasztala mögött
tölthetem el az életem idejét) kényszerített arra, hogy átadjam a Mindenható
kezébe a vezérlést: „Kezdj Te velem valamit!” – imádkoztam 1955 télutóján.
Ez volt az egyetlen, még követhetõ lépés; az élet elértéktelenedik elõttem, ha
valami értelmét nem találom.

Ezért, és az ezt követõ megtapasztalásokért lettem lelkész, teológus; ezek
késztettek arra, hogy a szószékre álljak, kinyissam a számat és mondjam azt,
ami rám bízatott. (Teológiai tanulmányaimat Németországban végeztem. A
német teológiai iskolák szellemisége, az eszmei tájékozódás távlatai és
rendszerezettsége lett számomra a meghatározó, a formát adó szellemi közeg.
A magyar teológia gyakorlatiassága, helyhez-korhoz kötöttsége ennek hátterén
lett számomra különösen ízes és drága.)

A mai napig innen érthetõ kitekintési pozícióm: az Isten-ismeret vonzó
ragyogása és az ember iránti érdeklõdés, mindkettõnek szükségessége –
elmaradhatatlan kísérõtársaim. A mi generációnkban végbement társadalmi
változások megtanítottak bennünket a lényeges keresésére és felismerésére.
Nagyon nagy szavakat hallottunk és váratlan köpönyegforgatásokat láttunk;
bennünket már nem könnyû „falhoz állítani”.

Ezt a kétirányú tájékozódást próbálom magamban egyensúlyban tartani: a
Mindenható megismerhetõségének lehetõsége és vágya (tudatában léve annak,
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hogy ez mindig csak földi korlátaink között, idõhöz és térhez kötött
gondolkodásunk szûrõjén keresztül juthat el hozzánk), mint egy
kimeríthetetlen óceán vonzása (a Bibliában õrzött dokumentumok
rendkívüli értékeire szeretném itt felhívni a figyelmet); másrészt a szellemi
tudásvágy, az érdeklõdés igénye minden iránt, ami emberi. Mindez
természetesen nagyon szerény mértékben valósul meg! A mindennapi élet
sokrétû és megkerülhetetlen kívánalmai közé vagyunk beágyazódva: a
házasság és a család, a ránkbízott emberek gondja, épületek fenntartása és
munkaülések levezetése, a gyülekezeti felügyelet és oktatási feladatok, stb.
kötnek le. De ezek együtt adják meg a szellemi munka karakterét és értelmét.
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ZENE

CHARLES WESLEY, A METODIZMUS KÖLTÕJE
KHALED-TÖMÖRI BOGLÁRKA

Bizonyára többen hallottátok, hogy 2007. augusztus 1-5-ig Pozsonyban
rendezi 2. fesztiválját a Metodista Egyházak Európai Tanácsa Charles Wesley
születésének 300. évfordulója alkalmából.  Ennek apropójaként arra
gondoltam, hogy a ZENE rovatban most Charles Wesley életútját tekintenénk
át.

Charles Wesley a metodista mozgalom vezéralakja, egyházalapítónk, John
Wesley öccse 1707. december 18-án született Epworth-ban (23 mérföldnyire
Lincolntól északnyugatra). Tanulmányait Londonban, Westminsterben és
Oxfordban végezte, ahol diákjaival 1727-ben vallási közösséget alapított,
melyhez 1729-ben bátyja és John Whitefield is csatlakozott. A csoport tagjait
metodistákként emlegette a környezetük mindennapi életükben és az
imádságukban alkalmazott módszerük miatt.  Charles zárkózottsága ellenére
gyakran bocsátkozott bátyjával hitvitákba. 1735-ben felszentelték, és Johnnal
Georgiába utazott, ahonnan 1736-ban tért vissza. Az igazi megtérés azonban
csak 1738. május 21-én következett be az életében, ezt követõen csatlakozott
bátyja evangelizációs munkájához, akivel rengeteget utazott. 1749-ben
feleségül vette Sarah Gwynne-t, egy gazdag földbirtokos lányát, aki még
házasságukat megelõzõen Howel Haris révén vált metodistává. Sarah 1765-
ig lelkes kísérõje volt Charles angliai evangélizációs útjának. Nyolc
gyermekük született, közülük csak 3 élte meg a felnõttkort,  kettõ kiváló
muzsikusként vált híressé.

Charles Wesley-t a metodizmus költõjeként tartják számon. Egyike a
legtehetségesebb és legtermékenyebb angol himnuszíróknak. „John és
Charles Wesley költõi mûvei” címû 13 kötetbõl, és közel 6000 oldalból álló
munkát a wesleyánus konferencia 1868 és 1872 között ismét kiadta. Az
eredeti kiadásban a mûvek fölött mindkét testvér neve szerepel, bár a legtöbb
egyedül Charles munkája. Általánosan elfogadott, hogy John Wesley pusztán
a fordításokat írta – többnyire német nyelvbõl – és csak nagyon kevés eredeti
mû van közöttük. A mûvek stílusa hasonló, sokukban tükrözõdik John Wesley
szigora és méltósága. Az elsõ kötetük Zsoltárok és himnuszok gyûjteménye
címmel – mely talán az elsõ angol himnusz- és zsoltárgyûjtemény is egyben
–, 1737-ben Charlestonban jelent meg. A kötet egyetlen másolatát 1879-ben
találták meg Londonban, és 1882-ben került ismét kiadásra. 1738-ban
Londonban  egy kisebb gyûjtemény is megjelent. A legterjedelmesebb kiadás
a „Himnuszok és szent versek” címet viseli, mely három külön kötetben
jelent meg (1739, 1740, 1742), majd ezt követte a „Himnuszok Isten örökké
tartó szeretetérõl” (1741); Az Úrvacsorán (1745); Azoknak akik keresik, és
azoknak, akik részesültek a megváltásban (1747); Temetési himnuszok (1746-
59); Rövid himnuszok a Szentírás válogatott versei alapján (2 kötet, 1762,
2348 mûvel); Himnuszok gyermekeknek (1763); Himnuszok családoknak
(1767); A Szentháromságról (1767).

A publikáció folytatódott – bár a késõi években kissé akadozva –, egészen
1785-ig, és teljes életmûve, mely kéziratban is fennmaradt, az életében
megjelent mûvek egyharmadával egyenlõ. Ötvenhat keresztény testvéreknek
írt himnuszát -, melyek közül néhányat gyakran és széles körben énekelnek-
, Miss Gwynne-nek dedikálta, és az utolsó, ami akkor íródott, „amikor nehezen
tudott világosan artikulálni”, még megõrzött valamit a régi tûzbõl. Charles
Wesleyt nemcsak himnusz-szerzõként tartják számon, hanem keresztény
költõként is. Mint himnusz-szerzõ egyedülálló volt. 6500 himnuszt írt, melyek
közül nem mindegyik bír azonos jelentõséggel, de bámulatos, hogy hány
himnusza jutott el a tökéletesség fokára. A himnuszai csodálatos
növekedéséhez és sikeréhez semmi sem volt olyan nélkülözhetetlen, mint a
bátyja irányítása.  A Püspöki Metodista Egyház legújabb hivatalos egyházi
énekeskönyvében 748 himnuszból 121 Charles Wesley-é. Egy himnusz-író
sem tudta olyan találóan kifejezni a vallásos érzelmeit, mint Charles Wesley.
Mûveit a legjobb vallásos irodalmi alkotások között tartják számon.
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Temperamentuma és hite egyaránt egyéni témákra indították, és versírói
képessége a metodizmus költõjévé tette. A nem metodisták hosszú ideig
kétkedve fogadták a költészetét. Gyakran bírálták szokatlan kifejezésmódja,
és heves érzései miatt. Mindamellett, hogy mûvei gördülékenyek, könnyedek,
kecsesek, szónokiak, néha nélkülözik az egyszerûséget, és „az erõs szavak
fatális könnyedséggel való használata” mind irodalmi, mind vallási
szempontból hibát jelent. Egy gyûjtemény sem teljes a himnuszai nélkül, s
talán napjainkban sokkal gyakrabban és szélesebb körben ismertek, mint
egykoron.

A POZSONYI KONFERENCIÁVAL KAPCSOLATBAN TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

WWW. METHODIST.EU

1032 BUDAPEST, KISCELLI U. 73
TEL.: +361/250-1536

 E-MAIL:HIVATAL@METODISTA.HU.
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VALAMI NINCS RENDBEN
GYURKÓ DONÁT

Aki csak egy kicsit is magáénak érzi országunkat, az tudhatja, hogy valami itt
nincs rendben. Ezt a tudást tovább erõsítették a szeptemberben és októberben
történt események. Különbözõ vélemények tucatjai folytak szinte még a
csapból is. Egy kicsit mindenki elgondolkozott arról, hogy mi is történt, mi
a megoldás, vagy egyáltalán, mi is az igazság. Rengetegen olvasták a média
figyelemfelkeltõ szalagcímeit, levonták belõle a tanúságot, vagy éppen kontroll
nélkül továbbszajkózták. Négy csatornán nézhettük élõben honfitársaink
õrjöngését a legnagyobb állami ünnepen. Vagy másfelõl látni az emberek
közönyét és undorát, az átlátszó, de igazságnak beállított vádaskodások
hallatán.

Átgondoltam, hogy mennyi mindent tudunk mondani, milyen sokféleképpen
és persze kétségünk sem fér hozzá, hogy nekünk igazunk van. Mit jelent ez
nekünk keresztény fiataloknak? Sok választ lehet rá találni, de úgy gondolom,
Isten azt szeretné, hogy kérdezzük meg Õt és próbáljuk meg az Õ nézõpontját
keresni. Felhívták a figyelmemet CSERI KÁLMÁN református igehirdetõ egyik
még 2004. március 14.-én elhangzott prédikációjának néhány részletére,
mely ezzel foglalkozik (Pál apostolnak, a Kolossébeliekhez írott levele 2. rész
8-15. versei alapján) szinte elõre vetítve 2006 eseményeit.

„Egy szomorú aktualitás ma, hogy a levegõ rohamosan megtelik hazugsággal,
hogy itt már bármit lehet mondani, és annak semmi következménye sincs,
hogy az igaz, vagy nem igaz, valóra váltják, nem váltják, vagy az ígéretnek az
ellenkezõje történik. Hozzászokunk. A serdülõkorúak azok a szeizmográfok,
akik talán a legérzékenyebben reagálnak az ilyesmire, hozzászoknak,(…)
hogy ilyen a világ, bármit mondhatok, ahogy õk mondják, „tök mindegy”,
hogy az úgy van, vagy nincs úgy, úgy lesz, vagy nem lesz úgy, és már oda sem
figyelnek rá. Mondok valamit, ígérek valamit, alkotok egy véleményt, és annak
nem kell megalapozottnak lennie, és ha az nem ül, nem igaz, hazug, annak
semmilyen következménye nem lesz, ha meg lesz, fel vannak háborodva. (...)

Üres bölcselkedés, megtévesztõ félrevezetés, ez egyre inkább jellemzõ lesz,
hovatovább teljesen hiányzik a bûnbánat, a tévedések, mulasztások
felismerése, beismerése, korrigálása, ehelyett általános lesz, egymásnak a
rágalmazása, légbõl kapott vádakkal való dobálózás, közben pedig mennek
tönkre körülöttünk alapvetõ értékek. (…) Elfogadottá válik, hogy az önös,
pillanatnyi érdek mindig felette áll a közösség érdekének. Hol vagyunk mi a
márciusi ifjak és a 48-as hõsök lelkületétõl! Jár a szánk, mondunk nagyokat.

A Jelenések könyve írja a Sátánról, hogy nagyokat szóló szája van. Ilyen
nagyokat szóló szájakat hallunk nap mint nap. Isten õrizzen meg tõle, hogy
mi is ilyenekké váljunk. Akármilyen kicsi is az Isten népe, nekünk
ragaszkodnunk kell az igazsághoz, nekünk tudnunk kell, hogy mit beszélünk!
Ugye, van, aki tudja, hogy mit beszél, és van, aki beszél, amit tud. Isten népe
tudja, hogy mit beszél. Nekünk tudnunk kell, hogy mi az igen, és mi a nem és
nem szabad belecsúszni ezekbe az elvtelen „nemigenekbe”. (…) Jézus erre
szabadítja fel a benne hívõket. Ez egyre nehezebb lesz, egyre hálátlanabb
magatartás ez, és egyre nehezebb a gyermekeinket erre nevelni. Látják, ha
sok pénzt akarnak keresni – mert ez az élethivatás ma (…) – akkor nem
érdemes így élni. Egyre nehezebb tehát a Bibliai normákat és szempontokat
érvényesíteni.

Ne mondjunk le errõl! Az utolsó idõkben ez egyre nehezebb lesz, de mi
ismerjük Jézus Krisztust, és ha nem, akkor ismerjük meg! Mi tudjuk, hogy
életet csak Õ tud adni, és Õ ad teljes bocsánatot, hogy rendezve legyen a
múltunk; Õ szabadít meg minden félelemtõl, hogy nyugodtan nézzünk a
jövõbe, és így minden energiánk megmaradjon a jelenben való helytállásra.
Így dicsõítsük Õt és így szolgáljuk egymást.”
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JOHN WESLEY: ÜDVÖSSÉG HIT ÁLTAL

(SALVATION BY FAITH) CÍMÛ PRÉDIKÁCIÓJÁNAK ELEMZÉSE
KHALED A. LÁSZLÓ

1. Az elemzett prédikáció, amely 1738. június 18-án hangzott el az oxfordi
Szent Mária-templomban, az egyetem gyülekezete elõtt mind címében, mind
textusában – „Kegyelembõl van üdvösségetek hit által.” (Efézus 2,8) – reformá-
tori, szûkebben lutheránus gyökerekre utal. John Wesley, aki igehirdetése elõtt
nem egészen egy hónappal, május 24-én, Londonban egy Aldersgate utcai
összejövetelen éppen Martin Luther Római levélhez írott elõszava hallgatásakor
élt át egy megtérés-élményt, e gyökereket teljes mértékben vállalva, evangélikus
ízû prédikációjában Luthert egyenesen a „seregek ura dicsõséges bajnokának”
nevezi.

A prédikáció „evangélikus ízét” többek között az adja, hogy sarkalatos pontként
jelennek meg az ember jócselekedetetei, amelyek „önmagukban mind
szentségtelenek és bûnösek” (2.), hogy a hit és az üdvösség nem az embertõl
van, hanem Isten ingyen ajándéka az (III./3.), hogy Isten nem hagy semmit,
amivel dicsekedhetnénk (III./3.). Az erõs lutheránus hangvételt Wesley tudatosan
vállalja fel, saját korát ugyanis tulajdonképpen a 16. századi reformáció idejeként
aktualizálja: „Különösen e mostani idõkben fogjuk mondani: »kegyelembõl van
üdvösségetek hit által«, mert soha nem kellett fenntartani e tanítást úgy, mint
napjainkban. Csak ez állhatja útját a közöttünk terjedõ római ámításnak.” (III./
8.) A prédikáció elemzésekor azonban egyértelmûen felfedezhetõek a meto-
dizmus pietista gyökerei, illetve az 1738-as esztendõt következõ évtizedekben
kibontakozó metodista tanítás súlypontjainak csírái is.

2. A prédikációból kiolvasható, hogy a felvilágosodás korának racionalizmusához
való kapcsolódás. A 17-18. századi német pietizmushoz hasonlóan, a 18.
században Wesley elhatárolódik a racionális vallásosságtól, és a személyes hit
igényét fogalmazza meg. Mint fogalmaz, az üdvösség általi hitet az ördög hitétõl
„teljességgel elválasztja az, hogy ez a hit nem pusztán elmélkedés, ésszerû okvetés
dolga, hideg, élettelen rábólintás, fejben kimunkált gondolatmenet, hanem
szívbeli hajlandóság is.” (I./4.) A pietizmushoz való további kapcsolódást fedez-
hetjük fel az igehirdetés szoterológiájában, a misztikus Krisztus-kapcsolat
kifejezõdésében.

Ezek a gondolatok a pietizmus morvaországi, zinzendorfi gyökereire utalnak,
megjelenésük nem véletlen: Wesley májusi „Aldersgate-élményét” megelõzõen
tulajdonképpen a londoni morva testvérek hatása alá kerül. Valószínûleg ebbõl
a háttérbõl is születnek azok a megfogalmazások, melyek szerint: „ A keresztyén
hit tehát nemcsak azt jelenti, hogy Krisztus egész evangéliumával egyetértünk,
hanem azt is, hogy teljességgel Krisztus vérére hagyatkozunk, az õ élete, halála
és feltámadása érdemében bízunk, engesztelésünkért és életünkért õrá
támaszkodunk, aki értünk és bennünk él; és ennek következtében ragaszkodunk
õhozzá és kapaszkodunk õbelé, akit »Isten nekünk bölcsességgé, igazsággá,
megszentelõdéssé és megváltássá«, egyszóval: üdvösségünkké tett.” (I./5.)

3. A „szív hajlandósága” (I./4.), és a „hívõ szívben kiformálódó Krisztus” (II./7.)
azok a kifejezései Wesley-nek, amelyek a metodista mozgalom meghatározó
szavaivá válnak. Wesley a „szív vallása” (John Wesley: Prédikációk. Elõszó. 7.
[1747]) alatt a formaságok helyett, a személyesen megélt, megtapasztalt, a
szeretet által munkálkodó, cselekvõ, élményszerû hit igényét támasztja. További
metodista súlypontként fedezhetjük fel a szocilális hangvételt. Wesley a
megszólítottjai között a „bûnösök” (III./7.) csupán egy, mellettük találjuk a
csoportokkal találkozunk: szenvedõk (III./6.), szegények, írástudatlanok,
iskolázatlanok, fiatalok (III./7.).

Az igehirdetésben felfedezhetõ a prédikátor-fejedelem igehirdetésének erõs
szuggesztivitása, megszólító ereje, elevensége is. Például: „Micsoda?! Kegyelem
mindenkinek? Zákeusnak, a tolvaj adószedõnek? A magdalai Máriának, a
közönséges szajhának? Mintha már hallanám is, amint valaki azt mondja: Akkor
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én is, még én is remélhetek kegyelmet! Valóban remélhetsz, te szenvedõ, aki
nem vigasztalt meg senki sem!” (III./6.)

Befejezésül – bár talán meglepõ – de a hit általi üdvösségrõl szóló prédikációban,
mintha felfedezhetnénk a metodizmus arminiánus vonását is, sajátos szünergiz-
musát, amikor a prédikátor az isteni kegyelem mellett az ember felelõsségérõl
is szól. Wesley elmondja, hogy az Isten jósága (gyakorlatilag: a megelõzõ
kegyelme) az õszinte szívûeket megtérésre ösztönzi. Õk pedig, ha „buzgón
kiáltanak és nem lankadnak, ha keresik õt minden általa kijelölt eszközzel, ha
nem vigasztalódnak, amíg el nem jön, akkor õ »eljön, és nem késik«. (III./4.) Az
em-beri „Igen!” elvárása mellett azonban Wesley azonnal hangsúlyozza, hogy
az ember saját cselekedetei által csak kétségbeesni tud, amit jónak is tart. „Való
igaz, kétségbeesik a tulajdon cselekdeteibõl, a tulajdon érdemeibõl vagy tulajdon
igazságából való üdvözülés gondolatától. És ennek így is kell lennie, mert senki
sem bízhat Krisztus érdemeiben, amíg a sajátjáról teljesen le nem mondott.”
(III./5.)

AMIKOR AZ EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEMEN MEGKEZDTEM TANULMÁNYAIMAT

ÖRÖMMEL TAPASZTALTAM, HOGY EGY KIFEJEZETTEN SZÍNES ÉVFOLYAMMAL VÁGHATOK NEKI

A LELKÉSZI SZOLGÁLATRA VALÓ KÉSZÜLÉSNEK. ISTEN SOKAKAT SOK HELYRÕL HÍVOTT EL

„SZÕLÕJÉBE”, AMIBEN ORSZÁGÁNAK GAZDAGSÁGÁT, ÜZENETÉNEK EGYETEMESSÉGÉT LÁTOM.
ÉVFOLYAMUNKON A FRISSEN ÉRETTSÉGIZETTEK MELLETT, AKADT CUKRÁSZ, HITTANÁR,
SZÁMÍTÁSTECHNIKUS ÉS EGY FIZIKUS IS. AZ AZÓTA FIZIKA SZAKON MÁR VÉGZETT MALIK

PÉTER KÁROLY CSOPORTTÁRSAMAT ARRA KÉRTEM ÍRJON ARRÓL HOGYAN TUDJA ÖSSZE

EGYEZTETNI FIZIKAI TANULMÁNYAIT ÉS LELKÉSZI ELHÍVÁSÁT! (A FÕSZERK.)

FIZIKUS ÉS TEOLÓGUS
MALIK PÉTER KÁROLY

„Malik Péter Károly vagyok, harmadéves teológus hallgató, az Evangélikus
Hittudományi Egyetemen. Tavaly végeztem az ELTE TTK-n, fizikus szakon…”
Amikor így bemutatkozom valakinek, akkor szinte mindig megkérdezik tõlem,
hogy: „Igen? És hogy tudod ezt a kettõt egyeztetni?” Ezen a kérdésen már nem
lepõdöm meg. Sõt! Örülni szoktam neki, mert az egyik kedvenc témámról
beszélhetek, a hit és tudomány kapcsolatáról. Egyébként néha, ha belegondolok,
sokkal inkább azon lepõdöm meg, hogy fizikus, és ráadásul teológus hallgató
lettem…

Ha valaki akár csak 6 éve ezt mondja nekem, biztosan hangosan kinevetem. Az
Isten útjai azonban tényleg kifürkészhetetlenek! A gimnázium végén egy sajátos
elképzeléssel jelentkeztem a fizikus szakra, és fel is vettek. Azonban az érettségi
után elkerültem egy evangélizációs hétre, ahol hitre jutottam. Korábban még
csak vallásos sem voltam, ezért a Jézussal való kapcsolat sokat változtatott az
életemen. Így vezetett Isten a teológiára is, de a fizikus szakot nem hagytam ott.
Aminek nagyon örülök, de mielõtt belemelegednék az élettörténetem
elmesélésébe, befejezem, mert nem szeretném elsumákolni a választ a szokásos
kérdésre, miszerint hogyan tudom a fizikát és teológiát összeegyeztetni.

Az egyszerû válaszom az, hogy könnyen. Mert elvileg más területet vizsgál a
kettõ, és más módszerekkel dolgozik. Ez így persze felületes válasz, mert a
részleteken sokat lehet vitatkozni, és azon, hol van a határ, amit nem szabad
átlépnie a két félnek. Mégis azt tisztázni kell, hogy a tudomány (ami alatt
többnyire a természettudományokat szokták érteni) nem tud választ adni
bizonyos kérdésekre: Van-e Isten? Miért élünk? Sõt a kezdetekre sem, hiszen
az Õsrobbanás elmélet is feltételez egy „szingularitást”, melybõl kialakult a
világegyetem. A teológia minderre egyenes és határozott választ ad. Azonban a
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Bibliát sem szabad természettudományos mûként olvasnunk, mert
bár sok mindenre lehet következtetni belõle a tudomány területére
vonatkozóan is, mégis alapvetõen nem ilyen céllal íródott. Meg
vagyok gyõzõdve arról, hogy a hit és a tudomány nem mond ellent
egymásnak, és ha mégis úgy tûnik, hogy ellentmondásba ütközünk,
akkor az a mi ismereteinknek hiányából adódik, mind a teológia,
mind a tudomány oldaláról.

A teológia esetén beleeshetünk abba a hibába, hogy helytelenül
értelmezünk egy-egy igerészt, és ami mostanság divatos, hogy az
adott korszellemhez, tudományos elméletekhez igazítjuk azt. Pedig
a tudomány folyamatosan fejlõdik, és amit ma biztosnak vélünk
holnap már csak bizonyos feltételekkel igaz, vagy egyáltalán nem.
Ha csak a XX. század elején történt fordulatra gondolunk, amikor is
már mindenki azt gondolta, hogy a (ma már klasszikusnak nevezett)
fizika segítségével minden leírható, csak egy-két „részletkérdés” várt
megválaszolásra. Ezeknek a „kis” problémáknak a vizsgálata során
alakult ki a modern fizika: a kvantummechanika, és a
relativitáselmélet… Amelyek ugyan nem törölték el a klasszikus fizika
vívmányait, mert határesetben megkaphatóak annak eredményei,
de meglepõen új dolgokat hoztak: Így például a valószínûséget az
akkor determináltnak gondolt világba és az abszolútnak vélt idõ
relatívságát.

Ezek az eredmények sok tudóst elgondolkodtattak a léttel, Istennel
és a vallással kapcsolatban. A fizikus Eddington így fogalmazott:
„Talán azt lehetne mondani a modern tudományokból levont érvek
összegzéseként, hogy a vallás az eszét használó tudományos kutató
számára az 1927-es év táján lehetségessé vált.” (Hogy miért az 1927-
es év? Mert ekkor sok fontos eredmény keletkezett, többek közt a
Heisenberg-féle határozatlansági elv.) Persze a fizikusok nagy
részének nem kellett a XX. századra várni, hogy ilyen megállapításra
jussanak. Sokan a korábbi századok nagyjai közül Krisztusban hívõk
voltak, mint Newton, Kelvin, Maxwell, és még hosszan sorolhatnám
a neveket. Jó egymás hite által épülni, így épülhetünk a nagy
fizikusok hite által is. Ha õk, akik a klasszikus fizika alapjait
lefektették (mechanika, termodinamika, elektrodinamika) meg
tudták élni hitüket, és össze tudták azt egyeztetni tudományos
munkásságunkkal, akkor mi miért akarunk minden áron
ellentéteket keresni?

Látható tehát, hogy a jelenben és a múltban is jól megfért egymás
mellett a hit és a tudomány, kiegészítve egymást. A köztudatban
mégis egyfajta materialista szemlélet uralkodik, amely a kettõt
összeegyeztethetetlennek véli. Pedig ennek a szemléletnek már
megadta a kegyelemdöfést a modern fizika, amikor sok furcsaság
mellett, az anyag hullám tulajdonságáról is elkezdett beszélni. Errõl
James Jeans fizikus így vélekedett: „A világ inkább egy nagy
gondolatnak, mint egy nagy gépezetnek kezd látszani.”.

A tudományt tehát lehet mûvelni hívõként is, és nem hívõként is, de
jó megtapasztalni a Római levél elsõ fejezetének igazságát: „Ami
ugyanis nem látható belõle: az õ örök hatalma és istensége, az a
világ teremtésétõl fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén
meglátható.” (Róm 1,20a) Jó volt azt is átélni, hogy a fizika, biológia
professzorok az órákon, még ha nem is tudatosan, de Isten
hatalmáról beszéltek nekem, amikor a világ összetettségérõl,
rendjérõl tanítottak. Azonban úgy gondolom itt a tudomány határa.
Mert általa eljuthat az ember egy istenséghez, egy felettes hatalom
létéhez, de Jézus Krisztushoz, a benne kapható üdvösséghez nem. A
kereszt beszédének „bolondsága” csak hittel érthetõ meg…

Ezért örülök az elején elhangzott kérdésnek, mert a válaszban ott
lehet arról az Istenrõl való bizonyságtétel, aki megalkotta a földet,
annak törvényeit megszabta, és aki a Fiát elküldte az elveszett
emberért.
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„..AZ ÉLET HELYETT NEM JÖTTEK CSAK ÓRÁK.” (ADY ENDRE)
SZABÓ MARIANN

Hagyatékkal távozott el. Egyszerre volt bohém s figyelmes, céltudatos, s alázatos.
Meghalt, s mit ránk hagyott: halhatatlan, nem csupán lemezei, hangfelvételei õrzik
õt; lelkeket összekötõ embersége s zeneszeretete teszi feledhetetlenné. Világhírû
basszista? Hangjával képviselte a magyar értékeket külföldön. Itthon kalapját
megemelve köszönt vissza az utca emberének.

 Napfénnyel áldott õszi nap volt. Nyüzsögve baktattam társammal, Szeged város kis
utcájában. Közel érve célunkhoz, nagy kocsi haladt el mellettünk, s megállt. Barátom
gyors léptekkel elõresietett a jármûhöz – s meglepõdöttségemmel mit sem törõdve
– kinyitotta ajtaját. A benne ülõ alak kiszállt: Gregor József volt. (2005. õsze)

Gregor József 1940. augusztus 8-án született Rákosligeten. Énektanulmányait
magánúton végezte, a ’60-as évek elején a Magyar Néphadsereg Kórusában énekelt.
1964-ben Vaszy Viktor szerzõdtette a Szegedi Nemzeti Színházba. Vaszytól nemcsak
muzikalitást, színpadi kultúrát és énektechnikát tanult, hanem azt a komplex
elõadómûvészi kultúrát, amelyre az operaelõadások során nagy szükség van.

Az operaszínpad és a hangversenypódium mellett a rádió és a televízió is rengeteg
feladatot adott Gregor József számára. Talán ennek is köszönhetõ, hogy egyedülálló
módon vidékrõl sikerült az ország vezetõ basszistájává válnia. A basszus-repertoár
szinte valamennyi nagy szerepét elénekelte (pl.: Mozart Requiemjének basszus
szólamát, Bach János passiójának Jézusát). A buffo basszus („vígbasszus”)
szerepkörben nemzetközi hírnevet szerzett, az elmúlt években sorra mutatkozott
be az antwerpeni, a baltimore-i, a denveri, a houstoni, a portlandi, a római és a
trieszti operaházakban.

Pályája csúcsaként értékelhetõ, hogy a világ egyik legjelentõsebb operaházába, a
New York-i Metropolitenbe rendszeresen meghívást kapott és fellépett a világ más
híres zenés színpadain is. 1999-ben az Egyesült Államokban, Portlandban Don
Pasquale szerepét játszotta, a Thália Színházban az Operaház társulatával a
Hamupipõkét mutatta be. Don Magnifico szerepében Antwerpenben és Gentben
lépett fel a Flamand Opera társulatával. 2000 õszén a Houstoni Grand Operában
nemzetközi szereposztásban Leos Janacek Katja Kabanova címû operájában Szavjol
Gyikoj, a kereskedõ szerepét énekelte nagy sikerrel. Ugyanerre a szerepre meghívta
a dallasi operaház is.

Mûvészetét Liszt Ferenc díjjal (1974), Érdemes és Kiváló mûvész címekkel (1979 és
1983) 1999. március 15-én Kossuth-díjjal ismerték el. Szülõhelyén, Rákosligeten
1999-ben Centenáriumi Emlékérmet vett át, 1995-ben Gárdony, 2001-ben pedig
Budapest XVII. kerületének díszpolgára lett. Szeged városa 2001-ben Pro Urbe
díjjal tüntette ki a világhírû mûvészt. Gregor József 2006 szeptemberében
bejelentette: nem vállal több fellépést, sem színházban, sem koncerten. Egy hónappal
késõbb, október 22-én Magyar Köztársasági Érdemrend polgári tagozatának
Középkereszt a Csillaggal Kitüntetésben részesült, amelyet betegsége miatt felesége
vett át. Súlyos betegséget követõen 2006. október 27-én hunyt el. Gregor Józsefet
az Oktatási és Kulturális Minisztérium, valamint a Szegedi Nemzeti Színház saját
halottjának tekintette.


