
Az igehirdető Túróczy Zoltán emlékére 

Halála 25. évfordulója alkalmából 

Túróczy Zoltán 1893. október 23-án született Arnóton, régi papi családból. Édesapja arnóti 
lelkész, majd esperes, nagyapja Czékus István püspök, dédapja Bauhofer György budavári 
lelkész, Mária Dorottya főhercegnő' udvari papja. 

A gimnáziumot Rozsnyón, a teológiát Pozsonyban végezte. Arnóton, majd Ózdon lett lelkész. 
1927-től győri lelkész. 1935-ben féléves tanulmányútra Finnországba utazott. 1939-től a Tiszai 
Egyházkerület püspöke lett. 1945-ben a nyíregyházi Népbíróság háborús uszítás koholt vád
jával 10 év fegyházra és állásvesztésre ítélte. Börtönben töltött 9 hónap után szabadlábra 
helyezték. 1948-ban kegyelmi úton pertörléssel zárult az ügye. 

1948 őszén a Dunántúli Egyházkerület püspökévé választották. 1952-ben az ál lamhatalom 
lemondatta, minthogy őt állami szempontból megbízhatatlannak és működését a demokráciára 
károsnak tartotta. Győri lelkészi állásától is eltiltották. Az egyházegyetem Tanácsa 1956. 
december 11-én rehabilitálta, s 1957 februárjában beiktatták Budapesten az Északi Egyház
kerület püspökének. 1957 végén harmadszor is félreállították. Ezután csendes visszavonult-
ságban élt, 78 éves korában, 1971. november 22-én hunyt el Győrött. 

Halála 25. évfordulóján egyik igehirdetésével emlékezünk rá. A prédikációt Budapesten tar
totta, rádióközvetítéses istentiszteleten, azaz az ország „legnagyobb szószékén". Alapigéje, a 
revideált Károli Gáspár fordítás szerint így hangzott: „Bizonnyal tudja meg azért Izraelnek 
egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek. Ezeket 
pedig mikor hallották, szívükben megkeseredének és mondának Péternek és a többi apostolok
nak: Mit cselekedjünk, atyáinfiai, férfiak? Péter pedig monda nékik: Teljetek meg és keresztel
kedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnök bocsánatára; és veszitek a Szent 
Lélek ajándékát." (Apostolok cselekedetei 2,36-38.) 

Túróczy Zoltán a pünkösdi alapigében a hangsúlyt az utolsó szavakra helyezte: „és veszitek 
a Szent Lélek ajándékát". Azért választottam ezt a pünkösdi prédikációt megemlékezésünk 
alkalmából, mert jel lemző igehirdető sajátosságára, és mert pünkösd ajándéka ugyanúgy 
aktuális az év minden időszakában, mint karácsony, nagypéntek, húsvét üzenete. 

Túróczy Zoltán a magyar protestáns egyházaknak legnagyobb hatású evangélizáló igehir
detője ebben az évszázadban. A harmincas években egymás után megjelent két prédikációs 
gyűjteményét javarészt hallgatói jegyezték le. Posztumusz kötetét maga írta meg nyugdíjas 
korában az év minden vasárnapjára, akár prédikált, akár nem. Számos evangélizáló sorozata 
jelent meg, közülük többet lelkészek hallottak, más sorozatok konferenciákon hagzottak el, 
nem lelkészeknek is. Az itt közölt igehirdetéshez hozzá kell képzelnünk - akik még élő tanúi 
vagyunk szószéken, előadói asztalnál vagy például a gyenesi kertben mondott beszédeinek - a 
hanghordozását, hangszínét, átforrósodott beszédrészleteinek szinte szárnyaló hangját. Mind
azt, amit nem tud leképezni az írott, nyomtatott szó. A középkor századaiból maradt ránk a 
viva vox evangelii kifejezés. Az evangélium élő szava, amelynek nemcsak jelképes, hanem 
valóságos értelme is van: élőbeszéd. 

Túróczy Zoltán igehirdető ajka elnémult. Igehirdetései mégis élnek a reá emlékezőkben. 
Ám nyomtatott beszédei is életre kelhetnek azok lelkében, akik kézbe veszik. Ezt a pünkösdi 
igehirdetését is járja át a megelevenítő Szentlélek! 

V.l. 



A megkeseredett pünkösdi ember 
Apünkösdi keserűségről azt mondja az írás, hogy megkeseredés. Min keseredett meg 
ennyire az első hatalmas pünkösdi gyülekezet? Az keserítette meg ennyire, hogy a 
Szent Lélek megvilágosította előttük ezt a döbbenetes igazságot: Élnek a bűneim! 

Majdnem két hónapnak a távol ködébe veszett bele immár a golgotai kereszt. 
Ennyi idő alatt még a legnagyobb szenzáció is elhétköznapiasodik. Az utca közvéle
ménye már régen napirendre tért fölötte. Akiket legközelebbről érdekelt, már azok 
sem gondolnak rá sokat. A farizeusok nem tudnak már örülni győzelmüknek. Hoz
zászoktak már. Akiket pedig a lelkiismeretük nyugatalanított, azok nyugtalanságát 
elaltatta az a nagy csend, ami azóta erre a kérdésre ráborult. A föld, mely akkor 
megingott, azóta megy megbízhatóan tovább a maga útján. A sírok újra lezáródtak. 
A nap, mely akkor elsötétült, visszatért hűségesen a régi rendhez. Beszéltek ugyan 
valami feltámadásról, de a tanítványok maguk is igen elcsendesedtek. Akiknek a 
kezéhez Jézus vére tapadt, most nyugodtan viszik már véres áldozataikat az oltárhoz. 
Annás és Kajafás, Jézus hamis bírái, méltóságteljesen forgolódnak az oltár előtt. S 
akik a nyelvöket öltögették az Istenre ott a Golgotán, most ugyanazzal a nyelvvel 
zengik az Isten dicséretét. S akkor, amikor már minden rendben van, íme egyszerre 
előáll egy ember s a múlt temetőjéből, a feledés göröngyei alól kiássa a porlepte 
keresztet, magasra tartja: „Jézust ti megfeszítettétek!" 

Félelmetes dolog az, amikor a Szent Lélek rádöbbenti az embert arra az igazságra, 
hogy a bűneim nem múltak k i akkor, amikor múlttá váltak, hanem élnek. Élnek... a 
legelső pajkos gyermekcsinytől kezdve a legutolsó gonosz tettemig, amit már érett 
ésszel követtem el botorul..., élnek a félelemből gyermekszájamból kicsúszott első 
fiillentéstől kezdve a mai bűnömig, mellyel tövist szúrtam a nyelvemmel egy ember
társam szívébe..., élnek az első gondolattól kezdve, amit nem mertem elmondani az 
édesanyámnak, egészen beszennyezett képzeletem utolsó gondolatáig, melyben a 
gyehenna kénköves tüzei lobogtak..., élnek az első durcás érzéstől kezdve, mellyel 
elfordultam az élettől, mit szeretettel rakott elém az édesanyám, az utolsó irigy, 
lázadozó indulatig, melyben forradalmak vörös tüzei lobogtak. Mind élnek. Élnek 
nemcsak azok, amikről más is tud, hanem a sötétség cselekedetei is. Nemcsak azok, 
amik fölött magam is csak mosolyogni tudtam valamikor, hanem azok is, amelyekre 
még gondolni is kín, amelyeket rettenetesen szégyenlek s amelyeket szeretnék 
kitörölni nemcsak az életemből, hanem az emlékezetemből is. 

A bűnök nem száraz levelek az élet fáján, amelyek lehullanak a földre s azután 
nem éktelenkednek többé rajtunk, hanem földdé válnak..., nem férges gyümölcsök, 
amik lehullanak s azután elrothadnak, hanem gyermekeink, amik születnek belőlünk 
s azután élik tovább az életüket. 

Ezt Szent Lélek nélkül nem látja meg soha az ember. Nélküle is érzi ugyan, hogy 
bűnös, de eközben mindig csak a jelen bűneire gondol, vagy a közel múltja bántja. Azt 
a bűntömeget, amit eddig életemben elkövettem, csak a Szent Lélek tudja elém 
állítani. Borzalmas hegy. Nem csoda, ha megkeseredik tőle a szívünk. 

A Szent Léleknek azonban ennyi még nem elég. Világossá akarja tenni előttünk azt 
a döbbenetes igazságot is, hogy üldöznek engem a bűneim. Abűneim halhatatlansága 
után a bűneim hatalmáról beszél. 

Péter apostol pünkösdi igehirdetésének utolsó mondata úgy hangzik, mint valami 
leleplezés: „Bizonnyal tudja meg azért Izraelnek egész háza, hogy... Jézust.^ ti megfe-



szítettétek". Hiszen tudta ezt mindenki, de nem beszéltek róla. így a piacon szélnek 
ereszteni, ez a szennyes kitergetése, pellengérre állítás. ASzent Lélek ezzel azt akarja 
világossá tenni előttünk, hogy a bűneink nem emberi emlékezetben, vagy az éter 
hullámaiban, vagy valami más csillagtesten élnek, vagy valami jól bezárt könyvben 
vannak megörökítve, hanem üldöznek minket. Utol akarnak minket érni, hogy 
leleplezzenek s megmutassák ennek a világnak, hogy kicsodák vagyunk igazában. 

Rettenetes dolog tudatára ébredni annak, hogy üldöznek engem a bűneim. Néz
zétek meg Heródest, amint rémképeket lát s Jézus szikár alakjában a lefejezett 
Keresztelő' Jánost látja visszajönni számonkérni ó't. Nézzétek meg Karaífát, amint 
nem engedik pihenni őt aranygyapjának dicsőségében a felnégyelt és kerékbetört 
protestánsok és magyarok, hanem rémképekben üldözik őt. Olvassátok el a 40. 
zsoltár sikoltását: „Utolértek bűneim, siess Uram, óhlstenem ne késsél!" (13., 14., 18. 
vers). 

Ezen a világon rettenetes versenyfutás van az ember és a bűnei között. Az ember 
menekül a bűnei elől. Menekül formulák egérlyukába, felejtés mámorába, nagy 
akarások szent jószándékaiba, vezeklés ostorcsattogásos aszkézisába, áldozati oltá
rok imbolygó füstoszlopaihoz, templomok boltívei alá. Mind hiába! Az ember folyton 
fáradtabb, a bűn folyton erősebb lesz. Előbb csak olyan volt, mint valami kedves, 
játszani való kis cica, amelyik rózsás körmöcskéjét nyújtogatja felénk, de napról-nap
ra jól tartottuk, növeltük s ma már látjuk, hogy ordító oroszlán, vérszomjas tigris. 
Bűnös lehellete i t t fúj a hátunk mögött. Jaj, utolér, lecsap reánk, szétmarcangol! 

Hadd próbáljam meg egy képpel közelebb hozni azt a gondolatot, hogy mi történik 
akkor, amikor a bűnök utolérik az embert egészen, amikor nemcsak kóstolót adnak 
magukból, hanem egészen lelepleznek minket. 

Képzeld el, hogy életedről készül egy hangos film, amelyen rajt van mindaz, amit 
valaha csináltál: a munkád, a terveid, szíved minden érzése, agyad minden gondolata, 
eltitkolt bűneid sokasága, szándékos és akaratlan bűneid, minden, de minden, ami 
benned valaha is végbement. Gondold el, mi lenne, ha elsötétednék most ez a templom 
és megjelennék i t t ez a film a te életeddel. Ha névtelenül peregne is le, akkor sem 
tudnád végignézni, mert az ember nem bír el ennyi leleplezést. Ha pedig oda volna 
írva föléje a neved és így peregne le e gyülekezet előtt az életed minden apró kis 
mozzanata, jönne az is, amire nem akarsz emlékezni, bizonnyal eltakarnád iszonyod
va a szemedet: „Nem akarom látni!" De a bűnök letépnék kezedet és azt mondanák: 
„Nézz ide, olvasd el, mit mondtál, nézd meg, mit csináltál, szívedben milyen indulatok 
ütöttek tanyát, - nézd csak, mert ha volt bátorságod a bűnt elkövetni, legyen 
bátorságod végignézni a leleplezést is!" Ettől a leleplezéstől senki emberfia nem tud, 
nem fog megszabadulni. Ez a leszámolás megtörténik vagy itt , vagy ott az Isten trónja 
előtt. És Isten lelke ép azt akarja, hogy ezt a leszámolást te ne hagyjad akkorra, mikor 
kétségbeesve fognak a hegyekhez sikoltani a leleplezett emberek: „Essetek mireánk 
és rejtsetek el minket" (Jel 6, 16.). 

Lehet-e hát csodálkozni azon, ha az ige arról beszél, hogy a Szent Lélek kitöltése 
után megkeseredik a pünkösdi ember? 

*** 

De a Szent Lélek még ezzel sem elégszik meg. A bűn halhatatlansága és hatalma után 
a bűn horderejéről beszél. Hogy tisztán lássam a bűneim horderejét, megvilágosítja 
előttem azt a döbbenetes igazságot is, hogy Isten azonosítja magát a bűneim áldoza
taival, így szól Péter: „Tudja meg azért Izraelnek egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá 



tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek". Isten tehát elégtételt szerzett a 
megölt Jézusnak. 

Borzalmas dolog az, amikor az ember meglátja, hogy mikor emberek ellen vétke
zik, akkor is mindig Isten ellen vétkezik. Isten azonosítja magát az édesanyám 
könnyeivel, az édesapám szomorúságával, a testvérem neheztelésével, a hitvestár
sam panaszával, a gyermekeim elhanyagolt lelkével. Azonosítja magát a szegénnyel, 
ki t nem karoltam föl, a beteggel, akit nem látogattam meg, a síróval, kinek könnyeit 
nem töröltem le. Olvassuk csak el Máté evangéliumának 25. fejezetét és meglátjuk, 
hogy minden bűnt az Úr ellen cselekedtem, minden bűnöm tehát felségsértés. 

Nem csoda, hogy mikor ezt az ember meglátja, megkeseredik lelkében és azt 
mondja: „Mit cselekedjünk atyámfiai, férfiak!?" 

És nem csoda, hogy ez a kérdés nem a morfondírozás szórakozása, nem a tanács
talanság töprengése, - ez a kétségbeesésnek a sikoltása. Mit csináljunk? Nincs 
számunkra szabadulás! A bűneink élnek, a bűneink üldöznek minket, a bűneink 
áldozatával Isten azonosítja önmagát! 

A finn theológiában van egy sajátságos fogalom: a vészérzet. Erre építik fel egész 
igehirdetési szolgálatukat. Fel akarják ébreszteni az emberekben azt a tudatot, hogy 
nincs számomra menekülés! Hadd sikoltson fel összetörve a Lélek: Mit cselekedjem?! 
Ezután a sötét keserűség után mindig hálás talajra talál a pünkösdi tanács: „Térjetek 
meg!" És mindig felejthetetlenül ragyog fel a pünkösdi vigasztalás: „Es veszitek a 
Szent Lélek ajándékát.!" 

Azt hiszem, sokan nem gondolnak arra, hogy alig van veszedelmesebb ének, mint 
amit most énekeltünk: „Jövel Szent Lélek Úr Isten!". Mikor ezt énekeled, akkor 
nyugtaianítást, megkeseredést, kétségbeesést kérsz magadnak. De azért ne hagyd 
abba az éneket! Fújjad tovább! És akkor meg fogod látni, fel fog zendülni ajkadon ez 
igehirdetés első mondata is: Oh. de csodálatos jó megteljesedni Szent Lélekkel! Ámen. 

Nagy Judit: Himnusz 


