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Vigasztaljátok népemet!    
 Közösségi traumák és az igehirdetés

Amennyiben a keresztyén gyülekezeti életformát – a 21. századra sok te-
kintetben megtépázott helyzetére is érzékenyen reagálva – a keresztyén hí-
vők természetes és elsődleges közösségi terének tekintjük, akkor az ebben a 
közösségben végbemenő történések és cselekmények a lelki formálódás és 
épülés szempontjából is központi jelentőségűek. A veszteségek, a gyászok és 
traumák megélése, megközelítése és gyógyulása természetes része a gyüleke-
zet életének az emberi kapcsolatok „testvéri közelsége” miatt éppúgy, mint 
az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten új, hívő életre hívó kinyilatkoztatásából és 
ígéreteiből fakadóan is. 

A gyakorlati teológia közelmúltbeli disputája arról, hogy a gyülekezeti 
igehirdetés milyen mértékben, illetve milyen formában lehet eszköze a lel-
kigondozásnak, ugyancsak ezt az egyháztan, a homiletika és a poimenika 
metszéspontján tapasztalható hatalmas isteni kihívást és emberi elvárást ér-
zékelve zajlott le elsősorban Rudolf Bohren (1920–2010) és Christian Möller 
(1940–) markáns álláspontjai között. Bohren elutasító és Möller megengedő 
véleményének ismeretében állapítja meg Bodó Sára: „A gyászoló emberre te-
kintve mindenképpen elfogadható, hogy a prédikáció lelkigondozás is lehet… 
A prédikáció alapvetően hozzátartozik ahhoz a szocializációs folyamathoz, 
amelyben a gyülekezet tagjai a gyászfolyamatra is készülhetnek. Ezért a teme-
tési igehirdetés speciális lelkigondozói vigasztalásán túl, a gyülekezeti igehirde-
tés is hozzájárulhat ahhoz, hogy a majdani gyászoló miként fogja veszteségét 
elhordozni.”1

A hazai egyháztörténet közelmúltja, a 20. század második fele rendkívü-
li örökséget hagyott ránk mind a homiletika, mind a poimenika területén.  
A baloldali totalitarizmus és ateista diktatúra körülményei között a társa-
dalmi gettóba szorított egyház megjelenései és megszólalásai többnyire 
torzult lehetőségeken keresztül valósultak meg. Erős nyomás alatt állt ez 

1 Bodó Sára: Gyászidőkben. A gyászolók lelkigondozásának lehetőségei, Budapest, Kálvin 
Kiadó, 2016. 196–197.
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a belső egyházi nyilvánosság is, miközben ugyancsak kontrollált volt az a 
társadalmi nyilvánosság, amelyhez erős szűrőkön keresztül lehetett csupán 
hozzáférni. Az Isten igéjének szólásszabadságát feltételező homiletika és a 
lelki gyógyulásra hívás diktatórikus korlátozását el nem ismerő poimenika 
gyakran gúzsba kötve vészelte át ezeket az évtizedeket, különösen is az egy-
házak nyilvános szolgálatában. Az előzetes állami, hatósági jóváhagyás és az 
állambiztonsági kontroll kockázata minden nyilvános megszólalás, így az 
igehirdetések esetében is megkerülhetetlenek voltak. Az egyéni és kisközös-
ségi gyászok és veszteségek kazuális szolgálatain túl hatványozottan volt ez 
igaz a közösségi gyásztraumák megélése és gyógyulása szempontjából, amit 
a rendszerváltozás éveinek a rehabilitációs és – különösen is – az újrateme-
tési ünnepei elementáris erővel juttattak kifejezésre. Az „el nem gyászolt 
gyászok” lelkileg, szellemileg és közösségi erejüknél fogva is – forradalom 
híján – a nemzet újjászületésének első élményeivé váltak. Ennek ismeretében 
tartozunk a közelmúlt feldolgozásának számos adóssága között azzal is, hogy 
a diktatúra évtizedeinek elfojtott időszakából megvizsgáljuk az ilyen vonat-
kozású egyházi nyilvános megszólalásokat, kiemelten �gyelve az igehirdetési 
szolgálatokra.

A Magyarországi Evangélikus Egyház életében Káldy Zoltán püspök 
(1919–1987, püspök: 1958–1987) nemcsak egyházvezetőként, hanem ige-
hirdetőként is kiemelkedő szerepet játszott. Fiatal kora ellenére a második 
világháború után megélénkült, gyökereiben és felfogásában erősen pietista 
evangelizációs mozgalom egyik meghatározó prédikátora lett. Lelkészi szol-
gálatát a háborús évektől 1958-as püspöki beiktatásáig Pécsett végezte, majd 
a forradalom vérbe fojtása után félreállított egyházi vezetők megüresedett-
nek nyilvánított helyeinek egyikére őt engedélyezte az államhatalom, és vá-
lasztották meg a gyülekezetek a Déli Egyházkerület élére. Három évtizedes 
egyházvezetői szolgálata egybeforrt a szocialista Magyarország kontextusá-
ban megfogalmazott „diakóniai teológiával”, amely az egyház és a rendszer 
világnézeti szembenállásának leszögezésén túl a megkülönböztetés nélküli 
társadalmi szolgálat programját hirdette meg. A szolgálat (diakónia) ebben 
az időszakban fokozatosan a gyülekezeti és egyéb nyilvános igehirdetések 
kötelezően elvárt aspektusává vált, ami ugyanakkor semmiképpen sem érte 
el az igehirdetések teljes uniformitását.

A történelmi traumák összefüggésében akár a világháborúról, akár a 
megrázkódtatásokkal teli totalitarizmusról legyen szó, vér, veszteség és gyász 
megkerülhetetlen tapasztalatok voltak. Akár egy gyülekezeti kisközösség 
lelkészeként, akár egy szélesebb társadalmi térre tekintő egyházvezetőként 
elmondott igehirdetéseit vesszük szemügyre, tanulságos észrevételeket tehe-



233

Vigasztaljátok népemet! 

tünk Káldy Zoltán szolgálatáról. Mindenekelőtt nagyheti és húsvéti időben 
elhangzott prédikációi jelenthetnek ebben hasznos kiindulási pontot.

A szocializmus kontextusában a nagy nyilvánosság előtti igehirdetés is 
– mint általában a teológiai megközelítések a globalizálódó nagyvilágban – 
kontextuálissá lett. A Káldy által képviselt diakóniai teológiai irányzatnak 
alapvonása, hogy teljes nyitottsággal kell a szenvedő ember, emberiség felé 
fordulni, amiben Jézus Krisztus példáját követjük. E koncepció egyik leg-
feszültebb pontja az, hogy Jézus megváltó kereszthalála ennek a megváltói 
szolgálatnak a csúcspontja, vagy pedig a szeretetszolgálatot megalapozó és 
lehetővé tevő döntő esemény. Az erre adandó válasz nemcsak a hitből fakadó 
üdvösség és a jócselekedetek érzékeny témakörét érinti, de szembesít azzal 
az egyháztani alapkérdéssel is, hogy e világban hogyan különböztethető meg 
egymástól – s egyáltalán: megkülönböztethető-e – „az egyház” és „a nem 
egyház”? Ebben az összefüggésben sokat elárul Káldy felfogásáról egy 1979-
ben Páratlan áldozat címmel (Zsid 5,1-9) publikált nagypénteki igehirdeté-
sének néhány részlete:

„Arról beszélnek költők és történészek, hogy vannak még más na-
gyok is, akik nagyot tettek az emberiségért, sőt többet is, mint 
Jézus. Vannak még mások is, mondják, akik életüket adták egy 
eszméért, egy gondolatért, börtönt szenvedtek, gyűlölték őket és 
kínos halállal végezték életüket. Hogy beszélhet az egyház Jézusról 
úgy, mint akinek a halála egyedüli módon váltsághalál, mint aki 
páratlan, mint akihez nem lehet mást hasonlítani, mint aki min-
denkinél másabb? Mi nem tagadjuk, hogy az emberiségnek nem 
is egy óriása van, akik sokat tettek az emberiségért, tudósok, �-
lozófusok, politikusok, és mi is tisztelettel és megbecsüléssel va-
gyunk irántuk, mégis erről a szószékről meg kell erősítenem: igen, 
hitünk szerint Jézus mindenkinél másabb! Páratlan! Egyedülálló! 
Összehasonlíthatatlan! Nincs még egy, aki ugyanaz lehetne, mint 
ő, vagy nagyobb lehetne nálánál!”2

Arra a továbbvezető kérdésre, hogy „miben van Jézus páratlansága?”, a foly-
tatásban poimenikai jelentőségű kifejtést is ad: 

„Jól értsétek meg, Ő nem olyan alkalmazkodó ember volt, aki jól 
bele tudott helyezkedni a másik ember gondolat- és érzésvilágába, 
meg tudta érteni a másik ember gondolkozását, gondolatsorát és 

2 Káldy Zoltán: Páratlan áldozat, in: Uő. Hanem hogy ő szolgáljon, Budapest, Magyarországi 
Evangélikus Egyház Sajtóosztály, 1979. 192.



234

Korányi András

érzésvilágát, hanem azokban az élethelyzetekben élt, mint min-
den ember, mert ember volt ő maga is. Nem volt előtte ismeretlen 
egyetlen emberi körülmény sem… Mondjatok még élethelyzetet, 
ti mondjatok – akik ismeritek az életnek ezer oldalát, és ki tudja, 
mi mindenen mentetek keresztül világháború alatt, világháború 
után, problémák tömegében, egyedülvalóságban, özvegységben, 
árvaságban, kenyértelenségben –, igen, ti mondjatok olyan élet-
helyzetet, amelyben Ő nem volt! Mindezt azért, mert ember volt, 
és mert szolidáris volt velünk.”3

A keresztáldozatból fakadó szolgálat velejét végül ezekkel a szavakkal fog-
lalja össze: 

„Mindez szép, de azért a szívért, amit a Golgotán Jézus maga a 
két lator között megáldozott, senki sem adhat kevesebbet, mint 
a saját szívét! Az egész életét! A szívét, az egész életét szánja oda 
neki s abból majd kivirágzik a szeretet, a csendesebb szó, a szen-
tebb, igazabb élet, a szolidaritás az emberekkel és a jobb emberi 
életért való munka.”4

Az emberiség javára végzett szolgálat ebben a prédikációban különleges for-
mában kapcsolódik össze az evangelizációs szolgálatra jellemző közvetlen, 
személyes és konkrét felhívásokkal, ami Káldy igehirdetői tevékenységére 
általánosságban is jellemző maradt mindvégig. Az egyházvezetői megköze-
lítésből fakadó, szélesebb áttekintés mellett eleven a konkrét gyülekezeti di-
menzió, melyben megszólalhat a személyes lelkipásztori hang is. Különleges 
élmény meg�gyelni, hogy négy évtizedes lelkészi szolgálata alatt miként lett 
egyre teljesebb a hagyományos hitébresztés mellett a hitből fakadó életre 
szóló felhívás és tanítás – igaz, minél inkább kötődött ez az egyházpolitikai 
összefüggésekhez, annál jobban mutatkozott meg ennek formalitásokba haj-
ló, globális megfogalmazása is, melynek csekélyebb lelkipásztori relevanciája 
mutatkozott.

Igehirdetői pályája kezdetén mindez még másképpen jutott kifejezésre. 
1946. március 21-én, a második világháború fejezése utáni első húsvétkor 
még így prédikált (118. zsoltár 24.) az általa minden megpróbáltatás idején 
hűségesen pásztorolt pécsi gyülekezetben: 

3  I. m., 194.
4  I. m., 195.
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„Ez a zsoltár nem egyéb, mint húsvéti harangoknak a zúgása és 
húsvéti harangoknak az öröme, amely mind erőteljesebben és 
mind hatalmasabban ömlik bele az embereknek a lelkébe és szí-
vébe. Ezek a hangok, a zsoltár minden egyes versének a hangja, 
túlharsog ma minden egyéb hangot, ezek a hangok túlharsogják 
a temetőt járóknak a zokogását, a betegágyon fekvőknek a só-
hajtását és nyögéseit, túlharsognak minden emberi fájdalmat, a 
lihegő, kenyér és ruha után rohanó embereknek a jajgatását, túl-
harsognak ezek a hangok minden sírást, minden zokogást, min-
den fájdalmat, minden lihegést. Túlharsognak, mert erejük hatal-
masabb, mint az emberi fájdalom, hangjuk erőteljesebb, mint az 
emberi kiáltás, mert húsvéti örömöt hirdetnek.”5 

A �atal igehirdetőre jellemző nyersebb hang mellett is félreismerhetetlen a 
sokszor minden emberi reménytől megfosztott gyülekezetnek hirdetett hús-
véti reménység, mely Krisztus feltámadásából táplálkozik: „Nincs ott már 
halott Krisztus, most már csak élő Krisztus van, az a Krisztus, aki nagypén-
teken kiengesztelést szerzett, kiengesztelte az Istent.” A később visszatérő for-
dulat már itt is elhangzik: 

„Vajon nem volt-e veled sokszor, álmatlan éjszakákon, mint drá-
ga társ? Vajon nem volt-e veled bűneidben, mikor kiáltottál, hogy 
kicsoda szabadít meg engem – és Ő azt mondta: majd én megsza-
badítlak. Nem volt-e veled a kísértésekben, akkor, amikor azt hit-
ted, hogy elesel és Ő megfogta a kezed. Nem volt-e veled betegá-
gyon és betegágy mellett, mikor sírva kiáltottál segítségéért? Nem 
volt-e veled koporsó mellett, mikor úgy érezted, hogy megszakad 
a szíved, és nem tudsz tovább élni, és Ő éltetett téged? Veled volt 
az életednek minden boldog érzésében, minden boldog pillana-
tában, minden nyomorúságában és könnyeiben! Hát beállhatsz 
a sorba Te is! Megtapasztaltad, vallhatod: én tudom, hogy az én 
Megváltóm él!”6 

5 Káldy Zoltán: Húsvéti igehirdetés, Pécs, 1946. március 21. (kézirat, Evangélikus Országos 
 Levéltár, Káldy Zoltán hagyatéka, 4. doboz) f. 1.
6 I. m., f. 2.
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A lelkipásztori hang, mely az örömre és boldogságra alapozva a terheket is 
Jézussal közösségben láttatja, a reménységgel igyekszik megerősíteni: 

„Minden koporsó, minden halottas ágy mellett van valami ád-
venti várakozás és karácsonyi fenyőillat, hogy várjuk, mi lesz az a 
csoda, az az ajándék, amelyet az Isten nekünk ad? Olyan lesz, mit 
szem nem látott és fül nem hallott, és amelyet az Isten elkészített 
a húsvéti sír népeivel a mi számunkra…”7

A második világháború nyomán elszenvedett fájdalmakról természetesen 
nyíltan is lehetett szólni a rákövetkező években, és utána is – igaz, szovjetizált 
változatban – része maradt a közös emlékezéskultúrának. Sokkal nehezebb 
volt a kommunista rendszerrel összefüggő traumáknak akárcsak említése 
is, hiszen mindez súlyos következményekkel járó tabutörésnek, a rendszer 
szempontjából pedig rendszerellenes bűncselekménynek minősített dolog-
nak számított. Az 1956-os forradalom, illetve a szovjet és kádári rendszerrel 
kapcsolatos bármiféle negatív észrevétel szinte elképzelhetetlen volt. A forra-
dalom után másfél évvel másodjára is eltávolított Ordass Lajos püspök helyét 
Dezséry László foglalta el, majd gyors lemondása után került sor Káldy Zoltán 
megválasztására. Püspöki beiktatása – a kormányzat fanyar cinizmusával – 
1958. november 4-én történt meg Budapesten, püspöki szolgálatával kapcso-
latban nyíltan megfogalmazott elvárás volt a rendszerrel szembeni bármiféle 
kritika elhallgatása és elhallgattatása. Az evangélikus egyház sorsa – a többi 
történelmi felekezethez hasonlóan – szorosan össze volt kötve a visszarende-
ződő rezsim belső és külső konszolidációjával, melyben a külpolitika sokszor 
nagyobb mozgásteret jelentett, mint a hazai, belső társadalmi környezet.8 Az 
elszenvedett traumákról – 1956 Magyarországa, 1968 Csehszlovákiája, 1981 
Lengyelországa – semmiféle, a közösségi feldolgozást segítő megnyilatkozás 
sem volt elképzelhető. Az egyetlen globális krízis, amelyről az egyházak hal-
lathatták a hangjukat, a teljes civilizáció elpusztításával fenyegető fegyverke-
zési verseny és az ezzel összefüggő gyarmati/befolyási övezetekhez kötődő 
háborús kon�iktushalmaz volt, erről azonban a kétpólusú világrendben való 
elhelyezkedés határozta meg az elvárt tartalmat.

Ezért számított különleges eseménynek, hogy Káldy Zoltán – immár az 
evangélikus egyház püspök-elnökeként – az 1968 augusztusában végrehaj-
tott csehszlovákiai katonai beavatkozást követő húsvéton, 1969. március 30-

7 I. m., f. 3.
8 Vö. Korányi András: Hanem szeretni is. Káldy Zoltán püspök szolgálata itthon és külföldön. 

Budapest, Luther Kiadó, 2012.
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án hozzányúlt a kényes témához a győri gyülekezet szószékén. Az egyébként 
a rendszerrel kapcsolatos megnyilatkozásaiban lojális püspök a prédikáció 
során (Jn 10,17-21) meglepő megjegyzést tett: 

„Valaki a múltkor azt mondta nekem: ugyan kérem, mit ismétel-
getik azt, hogy Jézus leteszi az életét?! Nem hallanak arról, hogy 
emberek le tudják tenni életüket, hogy ezzel népük igazságát or-
szág-világ előtt bizonyítsák? Nem hallanak azokról a vietnámi-
akról és csehszlovákokról, akik önmagukat égetik el? Mi különb-
ség van a maguk Krisztusa és a vietnámi és szlovákiai önkéntes 
tűzhalálba mentek között? Igen, mondottam, le még letehették az 
életüket, csak felvenni nem tudták! Az a Krisztus, aki a miénk, az 
letette életét a kereszten, önként, szabadon, hatalma birtokában, 
de fel is vette a húsvéti sírból, amikor a halál keze nem tudta fog-
va tartani, hanem húsvét hajnalán mint �atal kilépett, s azóta él 
és uralkodik. A hívő emberek ezt valóban látják: él és uralkodik!”9

Mindazoknak, akik nem éltek még a szocialista diktatúra időszakában, talán 
inkább lagymatagnak tűnik ez az utalás, azonban néhány hónappal a szovjet 
rezsim bosszúját követően nyilvánosan említeni a bevonulás ellen tiltakozó, 
magukat Prága főterén felgyújtó forradalmárokat legalábbis meglepő illuszt-
ráció volt. Annál is inkább, hiszen a vietnámi háborúban a nyugati hatal-
mak akcióinak áldozatául eső katonák és civilek egyértelműen a szocialista 
szolidaritás pozitív hősei voltak, tehát a csehszlovákiai protestálók melléjük 
állítása nem felelt meg a rendszer hivatalos interpretációjának. Habár a pré-
dikációban Jézus életáldozatának összehasonlításában az elégtelen emberi 
oldal példájaként említette, Káldy az emberi értékrend szempontjából nézve 
viszont a kiemelkedőkhöz sorolta be őket. Egy ilyen gesztus nagyon ritka 
példája lehetett a Csehszlovákia lerohanásában részt vevő Magyarország 
korabeli nyilvánossága előtt is az újabb történelmi trauma kapcsán a segítő 
feldolgozásnak.

A Káldy Zoltán evangélikus püspök prédikációiból vett néhány példa 
alapján megállapíthatjuk, hogy a második világháborút követő bipoláris vi-
lágrendben irányított nyilvánosság uralkodott, mely akár Keleten a szocia-
lista diktatúrák közegében, akár Nyugaton pl. a gyarmatok elvesztése ellen 
vívott irgalmatlan háborúk kapcsán számos történelmi traumát, tragédiát, 
közösségeket érintő gyászeseményt szorított a tabuk kategóriájába. Ezeknek 

9 Káldy Zoltán: Húsvéti igehirdetés, Győr, 1969. március 30. (kézirat, Evangélikus Orszá-
gos Levéltár, Káldy Zoltán hagyatéka, 4. doboz)
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a feldolgozása csak részlegesen – és többnyire mesterségesen végrehajtott 
torzításokkal – mehetett végbe, valójában azonban a legtöbbjük az „el nem 
gyászolt gyászok” rétegébe tokozódott be. A kimondás, az emlékezéskultú-
rába való beemelés fokozatosan valósul meg a közösségi rítusokon keresztül. 
Az egyházak igehirdetői szolgálatában azonban – a nemzetközi ökumené-
ben bevett kifejezéssel élve – a „gyógyító emlékezés” nem csupán felidézheti 
a mélybe nyomott negatív történelmi örökséget, hanem a megélés és gyó-
gyulás új összefüggéseibe is helyezheti azt az igével mint Isten élő szavával 
való kapcsolatban. Ebben a vigasztaló munkában – ahogyan Ézsaiás próféta 
küldetése volt vigasztalni a történelme által meggyötört népét (40,1) – az 
egyháztörténet és a gyakorlati teológia ismét együttes erővel támogathatja 
egymást és az egyház igehallgató népét.10

10 A lábjegyzetekben eddig hivatkozott munkák mellett, a szerző a tanulmányírás során a 
következő irodalmat is felhasználta: Káldy Zoltán (szerk.): Örömhír. Igehirdetések az egy-
házi esztendő minden vasárnapjára, Budapest, Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály, 1964.




