834
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KERESZTUTAK
TalÀlkozÀsaim reformÀtus asszonyokkal

Isten hÀza. Nem eg¢szen szÀz ¢ve annak, hogy a hatvann¢gy m¢terre sz´kû kakasos
torony uralkodik a katolikus templom ¢s a vÀroshÀza barokkos tornyai, az alf´ldi mezûvÀros ¢p¡letei felett. A torony a presbit¢rium d´nt¢sei nyomÀn ä legutÂbb 1906-ban
ä nûtt mindig valamicsk¢t, araszolt mind k´zelebb Istenhez. A nyolcszÀz esztendûs
templom t´rt¢net¢nek katolikus korszakÀra csak egy-egy rejtûzk´dû gÂtikus szeglet
¢s a romÀn stÁlust id¢zû sz¢les, masszÁv tÀmoszlopok eml¢keztetnek. Nincsenek liliomos szenteket ¢s v¢rtanÃkat ÀbrÀzolÂ szÁnes ablak¡vegek, nincsenek pufÂk, barokkosan ¢lveteg angyalkÀk, nincsenek J¢zus- ¢s MÀria-szobrok. A feh¢rre meszelt csupasz
falak ¢s a s´t¢t berendez¢s puritÀn kontrasztja nem tesz engedm¢nyt az ¢rz¢keknek,
e szigoron csak a harmÂniummal kÁs¢rt t´bb szÀz ¢ves zsoltÀrdallamok lÀgyÁtanak. A
zene is elbÂdÁtja a lelket, Át¢lkezett KÀlvin, elvonja a figyelmet az Ige vilÀgossÀgÀtÂl,
Istentûl; a festm¢nyek, szobrok mellett sokÀig az orgonÀt is szÀmüzt¢k a reformÀtus
templomokbÂl. A gy¡lekezet nagy beruhÀzÀsa ma ¢ppen a r¢gi orgona helyreÀllÁtÀsa,
eredeti hely¢n, a nyugati bejÀrat f´l´tt, ha v¢gre elk¢sz¡l, Ãjra koncertezhet itt az Erd¢lybûl Àttelep¡lt orgonamüv¢sz-kÀntor, addig is a gy¡lekezeti kÂrussal veszûdik, a
harmÂniummal ¢s tenorjÀval szolgÀl az istentiszteleten. A zsoltÀrok sajnos nem bÂdÁtanak el sokÀig, a liturgia k´z¢ppontjÀban az Igehirdet¢s Àll, a figyelem a mÁvesen faragott szÂsz¢ken ÀllÂ lelk¢szre irÀnyul. °s az eg¢sz templomot bet´ltik, a hÁveket k´rbefonjÀk a magasbÂl elindÀzÂ, hol vigasztalÂ, biztatÂ, hol feddû, hol Át¢lkezû, kem¢ny
szavak. Isten ¡zenete nem mindig barÀtsÀgos. A templomkert egyenetlenre koptatott
macskak´vein l¢pdelve, ¢s bent, a padok k¢nyelmetlen ´bl´s´d¢seiben f¢szkelûdve a
nehezen hajlÂ kÀlvinistÀkra kell gondolnom; mintha a felebarÀti szeretet ¢s a felekezeti
engesztelhetetlens¢g szÀzados egymÀsnak fesz¡l¢se tartanÀ egybe ezt a sz¢p, lenyüg´zû, sÃlyos ¢p¡letet, a reformÀtus templomot.
çldÀs, b¢kess¢g! Melengetû a reformÀtus k´sz´nt¢s, amellyel a Biblia-ÂrÀt tartÂ lelk¢sz ¢s az ovÀlis asztal k´r¡l ´sszegyült testv¢rek fogadnak. A KÀlvin-terem falain az
apostolok t¢rÁtû Ãtjait k´vetû n¢met t¢rk¢pek s gyerekrajzok, a legutÂbbi feladat a
Szentl¢lek ÀbrÀzolÀsa volt: akad itt galamb, sz¢l, tüz ¢s ä vÀratlanul ä egy nevetû papÁrsÀrkÀny. A kis k´rben oldÂdik valamelyest a lelk¢szek mosolytalan szÂsz¢ki komolysÀga, a mi lelk¢szeinknek van egy hivatalos ¢s egy privÀt stÁlusa, de a tr¢fa, a felszabadult
´r´m valahogy hiÀnyzik az egy¡ttl¢tbûl. A predestinÀciÂ k¢rlelhetetlen kÀlvini tanÀnak Àrny¢ka vagy a nemzeti sorsk¢rd¢sek sÃlya teszi? LÀthatÂan a lelk¢sz urak is ´r¡lnek jelenl¢temnek, ¢rdeklûd¢semnek, s ez meghat. Igazi, ÀradÂ szeretettel azonban
az asszonyok fordulnak fel¢m. Isten hozott, mondjÀk, idûsebbek nÀlam, tegeznek, Àt´lelnek. Szer¢nyen, egyszerüen ´lt´znek, fest¢ket egyikûj¡k arcÀn se lÀttam soha, a
helyi ¡zletek vÀlaszt¢ka ¢s a k´z¢pr¢tegek korlÀtozott anyagi lehetûs¢gei, gondolom
elûsz´r, de a visszafogottsÀg, m¢rt¢kletess¢g a megjelen¢sben a jobb mÂdban ¢lûkre
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is jellemzû, puritÀn hagyomÀny ez, nÀlunk a csalÀdban p¢ldÀul a nûk soha nem hordtak
¢kszert, nekem egy van, sÀtoros ¡nnepeken n¢ha f´lveszem, de inkÀbb elfelejtem. ¹rvendez¡nk
egymÀsnak, v¢gig¢nekelj¡k a kivÀlasztott zsoltÀr ´sszes szakaszÀt, s aztÀn mÀr csak
hallgatunk, a mai Ige °zsaiÀs k´nyv¢bûl valÂ, a halÀlrÂl szÂl; a halÀl kapcsolattalansÀg,
istenn¢lk¡lis¢g, az egyetlen kapcsolat, ami tÃl¢li a biolÂgiai halÀlt, Istenhez füzi a hÁvû
embert. A f¢rfiak kevesen vannak a Biblia-ÂrÀn, a lelk¢szen ¢s a kÀntoron kÁv¡l egy
fiatal diÀk ¢s egy cs´ndes, befel¢ figyelû ´zvegy kis´reg, aki minden egyhÀzi rendezv¢nyre elkerekezik a magÀnyos lakÂtelepi lakÀsbÂl, û mÀr a tÃlpartra k¢sz¡lûdik. A nagytiszteletü Ãr sz¢pen besz¢l, egymÀsba ´lt´tt mondatainak Áve, s´t¢t szem¢nek villanÀsai, Àpolt kez¢nek mozdulatai ¢s hangjÀnak dallama egy¡tt k´tik le hallgatÂit; nagy
szÂtehets¢gü ember. 1990-ben az MDF jel´ltjek¢nt ker¡lt be a vÀrosi k¢pviselûtest¡letbe, az egyhÀzi int¢zm¢nyek ¢s ¢rdekek v¢delm¢nek sz¡ks¢ges volta k¢sztette ût a
politikÀban valÂ r¢szv¢telre. A rendszervÀltÀs idej¢nek egyhÀzi megÃjulÀsa sorÀn a
mezûvÀros reformÀtus gy¡lekezete visszaig¢nyelte s -kapta ÀltalÀnos, valamint k´z¢piskolÀjÀt, s hathatÂs politikai tÀmogatÀssal a volt reformÀtus tanÁtÂk¢pzû fûiskolÀt is
ÃjraindÁtotta. Az egyhÀz aktivizÀlÂdÀsa sorÀn a fûszerep k¢ts¢gtelen¡l a f¢rfiak¢ volt
ä a lelk¢szek¢, a gy¡lekezet vilÀgi eln´k¢¢, n¢hÀny presbiter¢; az int¢zm¢nyek visszaszerz¢s¢hez ¢s ÃjraindÁtÀsÀhoz vezetû Ãt v¢gsû soron politikai ´ssze¡tk´z¢sek ¢s alkuk
sorÀbÂl Àllt. Az egyhÀz ugyanakkor a nûk szÀmÀra is Ãj teret nyitott. TÃl azon, hogy
r¢gi-Ãj int¢zm¢nyeiben szÀmukra is ÀllÀsokat, vezetû pozÁciÂkat kÁnÀlt, a templom kapujÀnak kitÀrÀsa lelki, szellemi ¢rtelemben a nûket ¢rintette leginkÀbb, ûk a rendszeres
lÀtogatÂi a Biblia-ÂrÀknak, evangelizÀciÂs heteknek, szeretetvend¢gs¢geknek, ûk vannak t´bben a gy¡lekezet vegyes kÂrusÀban s, Ãgy Át¢lem, a templomi padsorokban is.
ImÀdkozzÀl, ¢s dolgozzÀl! Ott, ahol feladatom van, a mindenkori helyen, hivatÀsban
megfelelni, ha kell, erûn fel¡l is szolgÀlni, magÀtÂl ¢rtetûdû k´vetelm¢ny a kereszty¢n
ember szÀmÀra. Az egyhÀzban v¢gzett szolgÀlat a szakrÀlis, a missziÂs ¢s a diakÂniai
feladatok szintjein szervezûdik, s ezek k´z´tt a hagyomÀny a diakÂniÀt jel´lte ki a nûk
aktivitÀsi ter¡letek¢nt. SzeretetszolgÀlat ez, a nûk idûseket, betegeket, szeg¢nyeket,
elesetteket, kitaszÁtottakat istÀpolnak, jÂt¢konysÀgi rendezv¢nyeket, szeretetvend¢gs¢geket szerveznek. Az egyhÀzon bel¡li szolgÀlat l¢nyeg¢ben ä a tradicionÀlis nûi szerepnek megfelelûen ä a csalÀd¢rt v¢gzett munka, mintegy a csalÀdi szolgÀlat meghosszabbÁtÀsa. A magyarorszÀgi reformÀtus egyhÀzban nû 1981 Âta lehet lelk¢sz ¢s
presbiter. A korÀbbi hÀtrÀnyos megk¡l´nb´ztet¢s alapja, hiszen teolÂgiai alapon v¢gk¢pp
nem lehet k¡l´nbs¢get tenni f¢rfi ¢s nû k´z´tt, a tradÁciÂ; az ¢vszÀzados f¢rfif´l¢ny ¢s f¢rfik¢nyelem. A vÀltozÀst sem valamely radikÀlis teolÂgiai fordulat hÁvta elû, hanem annak felismer¢se, hogy a gy¡lekezetekben t´bb a nû, mint a f¢rfi. A mezûvÀrosnak m¢g
nem volt nûi lelk¢sze, a konzervatÁv gy¡lekezet mindig f¢rfit hÁvott. A vÀrosban ¢lû
k¢t lelk¢sznû k´nyvtÀrosk¢nt ¢s tanÀrk¢nt egyhÀzi int¢zm¢nyben dolgozik, ûk legfeljebb evangelizÀciÂs heteket tartanak. A fûiskola lelk¢sz igazgatÂja kev¢s jÂ lelk¢sznût ismer. S noha belÀtja, hogy a f¢rfiak hegemÂn szerepe csak a t´rt¢neti tradÁciÂ tovÀbb¢l¢se, m¢gis, mÀs egy f¢rfi ¢s mÀs egy nû, utÀlom, ha egy f¢rfi nû ¢s egy nû f¢rfi akar lenni, ¢s abban a
tÀrsadalom is hibÀs, hogy a nûk ma nem akarjÀk vÀllalni nûi mivoltukat. Ha egy nû terhes, menjen
ki 15 fokos hidegben temetni, ha szoptat, ¢s vasÀrnap tÁzkor beharangoznak?! Nem neki valÂ ez.
A vid¢ki magÀnyos lelk¢sznû pedig tÀmadhatÂ, sebezhetû. A lelk¢szfeles¢g ¢let¢nek, szolgÀlatÀnak r¢sze a lemondÀs, az ¢n feladatom, hogy mindent biztosÁtsak az û szÀmÀra, hogy f¡ggetlen¡l, tehermentesen v¢gezhesse a feladatot, amit az öristen ¢s az egyhÀza rÀbÁzott. ý Ágy csa-
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lÀdban ¢s m¢gis f¡ggetlen¡l ¢l. °n ezt Ágy vÀllaltam, segÁtûtÀrsk¢nt adattam mell¢, ¢s ez soha
nem volt teher... °n azt tapasztaltam meg, hogy annÀl nagyobb tisztess¢g nincs, mint a magyarorszÀgi reformÀtus egyhÀzban lelk¢szn¢nek lenni. Az igazgatÂ Ãr feles¢ge egyhÀzi oktatÀsi
int¢zm¢nyben dolgozik, s az û kezdem¢nyez¢s¢re alakult meg 1993-ban az OrszÀgos
ReformÀtus Nûsz´vets¢g helyi csoportja. F¢rje korÀbbi szolgÀlati hely¢n ¢l¢nk volt a nûsz´vets¢gi ¢let is, az asszonyok jÂt¢konykodtak, alkoholistÀk gondozÀsÀban vettek
r¢szt, k¢zimunkaszakk´rben gyültek ´ssze a Biblia-ÂrÀk elûtt. Ebben a vÀrosban azonban, noha siker¡lt ´sszehÁvni harminch¢t asszonyt, akik azÂta is lelkiismeretesen fizetik a tagdÁjat, nagyon f¢l¢nk l¢p¢seket siker¡lt csak tenni a szervezûd¢s, a k´z´ss¢gg¢
formÀlÂdÀs ter¢n, a sz´vets¢g f¢lformÀlis szervezetnek nevezhetû csupÀn. Ennek egyik
oka a vezetû szer¢ny, cs´ndes term¢szete ¢s k¢nyes helyzete; nem r¢gen ¢l a vÀrosban,
ahol f¢rj¢t vezetûi, nem pedig lelk¢szi minûs¢gben ismerik, a nûsz´vets¢g vezet¢se
pedig szokÀsosan, a hierarchikus viszonyoknak megfelelûen, a gy¡lekezet lelk¢szn¢j¢nek tiszte. A szervezetlens¢g mÀsik oka a tagok bÀtortalansÀga. A harminch¢t asszony
k´z¡l tizenhÀrom tanÀr vagy mÀs ¢rtelmis¢gi, tizenkettû k¡l´nb´zû ¡gyviteli, adminisztratÁv munkak´rben dolgozik, n¢hÀny kereskedû ¢s hÀztartÀsbeli mellett a t´bbiek
nyugdÁjasok. Az igazÀn aktÁvak Ãgy tÁzen lehetnek, pedagÂgusok. A sz´vets¢g tagjainak ´sszet¢tele jelzi, hogy a reformÀtus egyhÀz a k´z¢pr¢tegekhez tartozÂ nûk szÀmÀra jelent vonzerût. Az asszonyok jÂt¢konysÀgi vÀsÀrokat szerveznek, ¡dv´zlûkÀrtyÀcskÀkat k¡ldenek a gy¡lekezet megkeresztelt kisgyermekeinek sz¡let¢snapjÀra, de a
sz´vets¢get bejegyeztetni s ezzel l¢tez¢s¡ket a nyilvÀnossÀg elûtt is vÀllalni nem mert¢k, mondvÀn, m¢g nem el¢g erûs ehhez az û kis k´z´ss¢g¡k.
VisszahajlÂ asszonyok. A reformÀtus asszonyok t´bbs¢ge visszahajlÂ. Gyermekkorukban vallÀsos neveltet¢sben r¢szes¡ltek, konfirmÀltak, de kamaszodva ¢s k¢sûbb, felnûtt korukban a hivatÀs, a csalÀd mindennapos gondjai ¢s a vilÀg normÀi elhajlÁtottÀk
ûket az aktÁv egyhÀzi ¢lettûl, gyakran a hittûl is. Z´mmel pedagÂgusok, akikn¢l ezt az
eltÀvolodÀst az igazodÀs k¢nyszere is kivÀltotta, nem n¢zt¢k jÂ szemmel azokat, akik templomba jÀrtak, s akad k´z´tt¡k, aki ezt a tÀvolodÀst materialista ideolÂgiai sarokk´vekkel
is kitÀmasztotta. A visszahajlÀs a nyolcvanas, kilencvenes ¢vekben zajlott le, ¢let¡k egy
olyan szakaszÀban, amikor gyerekeik kezdtek f´lcseperedni, valahol harminc´t-negyven ¢ves koruk tÀjÀn; a szem¢lyes idû a rendszervÀltÂ idûkkel esett egybe. A hitre t¢r¢srûl szÂlÂ beszÀmolÂkban, noha a hit bÃvÂpatakk¢nt ¢lt a visszahajlÂk lelk¢ben, gyakran f´lbukkan valamilyen trauma: betegs¢g, egy szeretett ember elveszt¢se. Amikor
anyÀmat eltemett¡k, kifel¢ j´vet a temetûbûl azt mondtam a barÀtnûmnek, ¢n rendes reformÀtus
akarok lenni. Ez a rendess¢gem azt jelentette, hogy vÀllalva ennek mindenf¢le r¢sz¢t, azt is, hogy
vasÀrnap istentiszteletre megyek... Nek¡nk nem szabad, nagyon helytelen a BibliÀt arra hasznÀlni, hogy csak Ãgy leveszem ¢s fel¡t´m. AnyÀm otthon halt meg, ¢s akkor megmosdattam ¢s fel´lt´ztettem egyed¡l... el¢g megrendÁtû volt, de megcsinÀltam. °s akkor ott Àlltam, mÀr f´l is volt
´lt´ztetve, ¢s akkor levettem a BibliÀt, ¢s sz¢gyen, gyalÀzat, most nem tudom szÂ szerint id¢zni,
à¢s hozzÀm hajtom ût, amikor a pusztÀba viszem, ¢s szÂlok neki sz¢p szÂvalÊ, ¢s akkor t¢nyleg az
volt, hogy most engem a pusztÀba vittek ki, de hÀt szÂlok neki sz¢p szÂval, ¢s akkor becsuktam, ¢s
elmentem aludni. Nagy az ör kegyelme minden û teremtett barmaihoz!...
°n nem voltam kihegyezve az ¢let ´r´meire. Az egyhÀzhoz hajthat az egyes ¢s tÀrsas
magÀny is. ReformÀtus asszony barÀtaimbÂl Àrad a megindÁtÂ kedvess¢g, ugyanakkor
zÀrkÂzottak, nehezen, vonakodva besz¢lnek p¢ldÀul f¢rfiakhoz füzûdû ¢rzelmeikrûl.
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Az ¢rzelmek kinyilvÀnÁtÀsÀnak s a rÂluk valÂ nyÁlt besz¢dnek a hiÀnya gyermekkorukat, a visszafogottsÀg, a szem¢rem sz¡leik egymÀs k´z´tti viszonyÀt is jellemezte. A sz¡lûk
leÀnygyermekeiket sem igen cicÀzgattÀk ä nem is bÀntottÀk, csak ritkÀn csattant el egyegy eml¢kezetes tasli ä, s az intimitÀs legaprÂbb jel¢t sem engedt¢k meg maguknak
elûtt¡k. Az anya ¢s feles¢g irÀnti tiszteletadÀs gesztusaira azonban, ha ritkÀn is, ¢s jellemzûen nem a parasztcsalÀdokban, akadt p¢lda. NÂra apja minden csalÀdi ¢tkez¢s
utÀn megcsÂkolta feles¢g¢t, Ágy k´sz´nve meg az ¢telt s a munkÀt, RÀchel ¢desapja
feles¢g¢t m¢g nyugdÁjas korÀban is egy-egy csokor vadvirÀggal lepte meg, melyet magÀnyos s¢tÀin szedett. Az ¢rzelmi visszafogottsÀg ellen¢re mindannyian kiegyensÃlyozott, v¢dett, b¢k¢s, boldog gyermekkorra, egymÀst ¢s gyermekeiket szeretû, megbecs¡lû sz¡lûkre eml¢kezhetnek. A kiegyensÃlyozottsÀg ¢s v¢detts¢g javar¢szt ¢ppen az
anya ¢s az apa k´zti tradicionÀlis munka- ¢s szerepmegosztÀs megszokott, magÀtÂl
¢rtetûdû rendj¢nek volt k´sz´nhetû. ögy v¢lem, leginkÀbb talÀn az ´r´melv hiÀnyÀval
jellemezhetû n¢hÀnyuk gyerekkora, mindenekelûtt akkor, ha a paraszti munkaetika
¢s a reformÀtus puritanizmus egy¡ttÀllÀsa szabta meg a csalÀdi ¢let rendj¢t. Az ´r´melv hiÀnya azutÀn a felnûttkort is v¢gigkÁs¢rheti. A felszabadultsÀg k¡l´n´sen azoknÀl az asszonyoknÀl ritka vend¢g, akik ´ntudatlanul is azt a tradicionÀlis mintÀt k´vett¢k pÀrvÀlasztÀsukban, amelyet a sz¡leikn¢l lÀttak. ýk azutÀn sajÀt szakmai ambÁciÂikat is csak Ãgy tudtÀk megvalÂsÁtani, hogy k´zben maximÀlisan meg kellett ä s meg
is akartak ä felelni a hagyomÀnyos feles¢g-anya-hÀziasszony szerep elvÀrÀsainak. A
kit´r¢si kÁs¢rletek lelkiismereti k¢ts¢gekkel jÀrtak, a hagyomÀny ereje nagyobbnak bizonyult minden autonÂmiaig¢nyn¢l, a nûk dolga m¢gis a f¢szekmeleg megteremt¢se. Lina
¢letenergiÀjÀt ez az ´r´k´s, fojtogatÂ kettûss¢g ¢s a rengeteg munka lassan felem¢sztette, igazi, erûs fogÂdzÂt csak gyermekei szeretet¢ben talÀlt, az ¢vek alatt elfÀradt,
megbetegedett, ¢s v¢gtelen¡l magÀnyos lett. UtÀnam nyÃlt a JÂisten az utolsÂ pillanatban.
Az egyhÀzhoz visszahajlÂ asszonyokat f¢rjeik nem k´vett¢k, k´z´mb´sen, jÂindulatÃ
vagy cs´pp irÂniÀval füszerezett toleranciÀval szeml¢lik az asszony Ãj àhÂbortjÀtÊ, azt
mondta a f¢rjem, anya, legyen az pÀrt vagy egyhÀz, mind egyet akar: t¢ged. A gyerekeket ÀltalÀban sokkal jobban meg¢rintette az anyjuk lelk¢ben v¢gbement vÀltozÀs, mint a
hÀzastÀrsakat. Ha mÀr anyja megt¢r¢se elûtt bibliÀs, hÁvû, templomjÀrÂ volt, a gyermek
maga is t´bb¢-kev¢sb¢ aktÁv r¢szese volt a visszahajlÀsnak, ha nem ¢rdekelt¢k a hit ¢s
az egyhÀz k¢rd¢sei, anyjuk hatÀsÀra gyakran benn¡k is elkezdûd´tt valamif¢le vÀltozÀs. Ez a k´lcs´nhatÀs is jelzi azt az intenzÁv ¢rzelmi k´tûd¢st, ami a reformÀtus aszszonyokat gyerekeikhez füzi: nekem ez a k¢t gyerek az ¢letem ¢rtelme, ûk a JÂisten legnagyobb
ajÀnd¢ka.
A szeretet soha el nem fogy. SÀra hitre valÂ jutÀsÀt az ¢let Ãj, fantasztikus tÀvlatokat
megnyitÂ csodÀjak¢nt ¢lte meg, egy felfokozott ¢rzelmi Àllapotban lÀtott, J¢zusrÂl szÂlÂ film utÀn, nekem tudnom kell, mindez hol van leÁrva, meg kell ismernem J¢zust, mÂdszeres
levelez¢sbe kezdett egy ismerûs idûs lelk¢sszel, s az û segÁts¢g¢vel fokrÂl fokra ker¡lt
be a Biblia, a hit, majd az egyhÀz vilÀgÀba. SÀra gyermekkora maga volt az ¢den, amelyben ä e puritÀn mezûvÀrosban szokatlan mÂdon ä testv¢reivel egy¡tt a sz¡lûk k´z´tti
szerelmet is ¢rz¢kelhette, ¢desapÀm soha nem szünt meg udvarolni a feles¢g¢nek... k¢sz¡lûdtek
valahovÀ, ilyen jelenet, amikor m¢g kombin¢ ¢s harisnya volt rajta, Apu odament... k´rbepuszilta,
àmost n¢zz¢tek meg, hogy milyen gy´ny´rü lÀba van az anyÀtoknak, ¢s n¢zz¢tek meg, milyen gy´ny´rü!Ê... bÀrmikor ment¡nk haza, akÀrhonn¢t, a hÀrom gyerek ¢szrevette, hogy apukÀm kezet
csÂkol anyukÀmnak a NÀdor utca 2. szÀm elûtt... nagy nehezen kider¡lt, hogy az az a hely, ahol
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elûsz´r megcsÂkoltÀk egymÀst. Nem volt m¢g hÃsz¢ves SÀra, amikor meghaltak a sz¡lei,
a temet¢sekrûl k¢t ige maradt meg eml¢kezet¢ben: °desapÀnÀl J¢zus bÃcsÃszavai, elmegy,
hogy helyet k¢szÁtsen nek¡nk, °desanyÀnÀl PÀl szavai a szeretetrûl, amely soha el nem fogy... a
szenved¢s¡ket, amit f¢lelmetes ¢lm¢nyk¢nt ¢ltem meg, szÂval azÂta is meghatÀrozÂ az ¢letemben
a szenved¢stûl valÂ f¢lelem, most talÀn az Ige t¡kr¢ben vigasztalÂnak ¢rzem. Hiszen a Krisztus
szenved¢s¢ben valÂ r¢szv¢tel sokat jelent... SzÂval a halÀlukat soha nem fogadtam el, csak most.
Most tudom elengedni ûket. SÀra ma kem¢nyen k¡zd ´nmagÀval; ´tvenk¢t ¢vesen f¢rj¢vel
egy¡tt munkan¢lk¡li lett, rem¢nytelennek, elveszÁtettnek lÀtja a maga j´vûj¢t, ¢s ezt
az emberi gyenges¢get kudarcnak, kishitüs¢gnek ¢li meg, mert ha kereszt¢ny vagy, ¢s nem
Àlkereszt¢ny, akkor vÀllald a keresztedet. Hordozd!... hiszen valaki hordozza a mÀsik v¢g¢t. °s
higgy, higgy!
Amit az ember elrontott, a JÂisten helyrehozza. RÀchel nem visszahajlÂ, a hit, Isten
jelenl¢te szÀmÀra mindennap meg¢lt valÂsÀg, erû, tÀmasz. Egy nyÁrs¢gi faluban, lelk¢szcsalÀdban ¢lte gyermekkorÀt, ¢desapÀm nagyon szabadon nevelt benn¡nket, ami k´telezû volt, csak a vasÀrnapi istentiszteletek... de mi nagyon-nagyon szÁvesen ment¡nk, mert egy
olyan k´z´ss¢gben ¢lt¡nk, hogy valÂban hozzÀtartozott az ¢let¡nkh´z... a templomba jÀrÀs, az ott
olyan nagyon term¢szetes volt, term¢szetes volt a hÀlaadÀs, term¢szetes volt az ´r´m. KiskorÀtÂl
az azonos hitüek szek¢rtÀborÀban ¢lt, nevelkedett, a sz¡lûi hÀz, majd a reformÀtus
k´z¢piskola v¢dett, zÀrt, puritÀn vilÀgÀbÂl kiker¡lve is megtalÀlta a hitsorsosokat, barÀtai ma is lelk¢szek, hÁvûk, kereszty¢n szellemben vagyunk. VilÀgÀban a hit jelenti azt a
szilÀrd ¢s erûs k´z¢ppontot, amely az ¢let minden szf¢rÀjÀt integrÀlja. Ebbûl a centrumbÂl fogja ´ssze a csalÀdjÀt is, presbiter f¢rje ¢s k¢t gyermeke vele egy¡tt vesz r¢szt
a vasÀrnapi istentiszteleten, ezt m¢g ¢desanyjÀtÂl, a nagytiszteletü asszonytÂl tanulta:
az asszony praktikus felelûss¢ge, hogy a hetedik nap az ör¢ legyen. ý vette Àt szeretett
¢desapjÀtÂl a karÀcsonyi gyertyagyÃjtÀs szokÀsÀt, ma mÀr û kezdi el az ¡nnepen a csalÀdi imÀt. Ennek a puritÀn asszonynak az ¢let¢t nem alakÁtotta Àt az sem, hogy f¢rje
nemr¢g a vÀros egyik gyÀrÀnak elsû embere lett, a mindennapokban ez csak a hÀztartÀsi alkalmazott felbukkanÀsÀn lÀtszik. A fest¢szethez mindig is vonzÂdÂ asszony az
utÂbbi ¢vekben maga is festeni kezdett, a lakÀs feh¢r falait az û s´t¢t, barna ¢s k¢k
tÂnusÃ k¢pei borÁtjÀk, ¢let¢ben a vÀltozÀsok bel¡lrûl fakadnak, erûs belsû vilÀgÀnak
zÀrt egys¢g¢t a k´r¡l´tte l¢vû vilÀg esem¢nyei nem ingathatjÀk meg.
A politika nem izgat, az öristen tudja, hogy kell a vilÀgot formÀlni. A templomkertben Trianon-eml¢kmü Àll, a Magyar Demokrata FÂrum tÀmogatÀsÀval mindk¢t ciklusban indultak s bejutottak lelk¢szek a vÀrosi k¢pviselû-test¡letbe, s ugyancsak e pÀrtban vÀllaltak politikai szerepl¢st n¢hÀnyan a presbit¢rium tagjai k´z¡l. A vÀrosban a
reformÀtus f¢rfiak nyilvÀnos politizÀlÀsÀnak, egy¢rtelmü politikai ÀllÀsfoglalÀsÀnak
szÀmos jel¢vel talÀlkozni, a reformÀtus nûk t´bbs¢g¢t azonban apolitikussÀg jellemzi.
Nem az¢rt, mert a politikai t´rt¢n¢sek nem ¢rintik az ¢let¡ket, vagy mintha az û horizontjukon kÁv¡l esne a politika, inkÀbb az¢rt, mert a vilÀgnak egy olyan szf¢rÀjÀtÂl,
amelyet az ¢rdekek ÀllandÂ ¡tk´ztet¢se, a harc jellemez, tÀvol tartjÀk magukat, olyannyira tÀvol, hogy v¢lem¢nyt sem nagyon akarnak vagy tudnak rÂla nyilvÀnÁtani.
Ketten vallottak csupÀn nyÁltan politikai elk´telezetts¢g¡krûl, szimpÀtiÀjukrÂl. RÀchelben nagyon erûs a k´tûd¢s az itthez, ...ez otthonrÂl is j´tt, meg az iskolÀbÂl. Hogy itt
vagyunk, ¢s erre b¡szk¢k vagyunk... hÀt ez egy csodÀlatos n¢p, Ãgy a maga nem¢ben. Azok vagyunk. Csak engedni kellene benn¡nket. ý attÂl f¢l, nehogy tehets¢ges gyermekei a hazÀn
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kÁv¡l akarjanak majd ¢rv¢nyes¡lni. A k¢t parlamenti vÀlasztÀs ¢ppen a soros ¢retts¢gi
talÀlkozÂk ¢veivel esett egybe, '90-ben a f´lszabadult ´r´m uralkodott, mindenki elmondta boldogan, hogy mit vÀllalt, hogyan, mi¢rt az egyhÀzban, politikÀban, na ez a legutÂbbi,
ez mÀr korÀntsem volt ilyen lelkesedûs, tehÀt inkÀbb hallgattunk ezekrûl a dolgokrÂl... kicsit olyan
burkolt hangulatÃ volt az eg¢sz, Arany- meg Ady-verseket szavaltunk... ¢s ezeken a sorokon kereszt¡l kicsit olyan szimbolikusan fogalmazÂdott meg... az, hogy az 1994-es visszarendezûd¢s
hatalmas csalÂdÀs volt RÀchel, barÀtai, osztÀlytÀrsai, a rendszervÀltÀs elsû ¢veiben aktivizÀlÂdott negyvenes generÀciÂ tagjai szÀmÀra. Ettûl az¢rt m¢g nagyon jÂl ¢rezt¢k
magukat a legutÂbbi talÀlkozÂn is, nagyon szeretj¡k egymÀst, nagyon jÂkat szoktunk ¢nekelni,
most... k¢t MDF-es cigÀny hÃzta a talpalÀvalÂt, ¢s Ãgy tÀncoltunk, a tanÀr Ãr mondja, hogy
MiskolcrÂl hozott k¢t MDF-es cigÀnyt, Ágy egy¡tt a kettû nem volt a k´zelben. DÂra az egyik
egyhÀzi tanint¢zm¢ny igazgatÂja, egyed¡l ¢l, individualista, aki a hivatalbÂl k´telezû
nyilvÀnos megjelen¢sen tÃl nem vesz r¢szt a helyi reformÀtus k´z¢letben, nekem a reformÀtus voltomat demonstrÀlnom k¢ne, de se Biblia-Âra, se Nûsz´vets¢g, szememre is vetik, de
¢n alapjÀban introvertÀlt alkat vagyok, nem ig¢nylem kereszty¢n testv¢reim k´z´ss¢g¢t. ý kritikus a reformÀtus egyhÀz n¢hÀny ismert vezetûje Àltal k¢pviselt fundamentalista irÀnyzattal, jobboldali politikai tev¢kenys¢ggel szemben, azt szoktam mondani, hogy Àtment¡nk
az àÀtkosbÂlÊ az Àldatlanba. A t´bbiek azonban, ha egyÀltalÀn v¢lem¢nyt nyilvÀnÁtanak,
jÂvÀhagyÂlag szeml¢lik az egyhÀz f¢rfi k¢pviselûinek politikai szerepvÀllalÀsÀt, f¡ggetlen¡l politikai tev¢kenys¢g¡k tartalmÀtÂl, a rendszervÀltÀs utÀn ÂriÀsi ´r´m volt tudni, hogy
¡lnek a parlamentben ¢s itt a vÀrosban olyan emberek, akik igeolvasÀssal kezdik a napot. A politikÀtÂl valÂ elhatÀrolÂdÀs, a k´z¢leti szerepvÀllalÀstÂl valÂ ÂdzkodÀs, a nyilvÀnossÀgtÂl valÂ visszahÃzÂdÀs, a befel¢ fordulÀs, az alkalmazkodÂ attitüd jellemzi a reformÀtus
asszonyokat, mindez abban a kisvilÀgban gy´kerezik, amelyben felnûttek, ¢lnek, valamint abban a korlÀtozott aktivitÀsi t¢rben, amelyet az egyhÀz a nûknek kijel´l.
SzÂhÀlÂ. Demokratikus az a reformÀtus tradÁciÂ, amely a nûket sem rekeszti ki az Ige
olvasÀsÀbÂl, ¢rtelmez¢s¢bûl ¢s hirdet¢s¢bûl. E hagyomÀny eredeti vallÀsi ¢rtelm¢hez
k´zvetlen¡l mÀr nem kapcsolÂdÂ kulturÀlis k´vetkezm¢ny¢vel, a betü, a k´nyv szeretet¢vel, az olvasÀs kora gyermekkorban megtapasztalt, magÀtÂl ¢rtetûdû ´r´m¢vel
gyakorta talÀlkozni reformÀtus csalÀdokbÂl szÀrmazÂ, nem felt¢tlen¡l vallÀsos asszonyoknÀl is. Olyan csalÀdokban nevelkedtek, ahol minden generÀciÂnak megvolt a maga kedves ÁrÂja, müfaja, a paraszti gazdÀlkodÀsbÂl ¢lû nagysz¡lûktûl a kisgyerekig,
akinek, mÁg meg nem tanult olvasni, mes¢ket olvasott hol a nagymama, hol a nagyapa.
Az asztalon, ha nem forgattÀk is naponta, ott volt a Biblia valamelyik mÃlt szÀzadi kiadÀsa, amelybe az ¢let fordulÂinak fontos dÀtumait jegyezt¢k fel. A visszahajlÂ asszonyok, ¢ppen, mert visszahajlÂk, Ãjra k´zelednek az Ig¢hez, az ¢rtelmez¢si, jelent¢sbeli
lehetûs¢gekkel formalizÀlt keretben, Biblia-ÂrÀkon, evangelizÀciÂkon, templomban,
lelk¢szek k´zvetÁt¢s¢vel ismerkednek. Azon a n¢hÀny istentiszteleten s fûk¢nt a mezûvÀrosi gy¡lekezet ¢vfordulÂs ¡nnep¢nek esem¢nyein, melyeken r¢szt vettem, a lelk¢szek, igehirdetûk a magyar reformÀciÂ XV II. szÀzadi, hitvitÀzÂ irodalmÀnak stÁlusÀt
id¢zû erûteljes k¢pekben, ¢rzelmektûl Àtfüt´tt, archaizÀlÂ nyelven besz¢ltek. Az igehirdet¢s nyelv¢ben az egyhÀz ¢s a vilÀg nem pÀrbesz¢dben Àllt egymÀssal, viszonyukat
alapvetûen a dichotÂmia jellemezte, amelyben a àmiÊ ¢s az ellens¢ges vilÀg a jÂ ¢s a
rossz princÁpiumak¢nt Àll szemben egymÀssal. Az ¢vfordulÂs ¡nnep egyik teolÂgus
elûadÂja vilÀgosan fogalmazott: ma az ellenreformÀciÂ korszakÀt ¢lj¡k. A transzcendens
hatalomtÂl eredeztetett moralitÀs nyelv¢n fogalmazÂdtak meg a nem morÀlis term¢-
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szetü probl¢mÀk ¢s konfliktusok is, s ezzel alapvetûen elfedûd´tt azok valÂdi term¢szete. Ennek a nyelvnek s az Àltala k´zvetÁtett vilÀgk¢pnek, Ãgy v¢lem, l¢tezik egyszerü
politikai ¡zenete is: az egyhÀzhoz k´zel ÀllÂ politikai erûk ellenz¢kbe szorulÀsa f´l´tti
csalÂdÀst fejezik ki. JÂval fontosabb az igehirdet¢st hallgatÂ hÁveknek szÂlÂ rejtettebb
¡zenet, amely a dichotÂm, leegyszerüsÁtett vilÀgk¢ppel, a àmagunkban Àllunk, fenyegettetve vagyunkÊ n¢mileg archaikus ¢rz¢s¢nek fel¢breszt¢s¢vel ¢s fenntartÀsÀval a
gy¡lekezet belsû koh¢ziÂjÀt igyekszik erûsÁteni, m¢ghozzÀ Ãgy, hogy k´zben korlÀtozza a belsû kritikÀk kimondÀsÀnak, a konfliktusok nyÁlt ¢s ûszinte kezel¢s¢nek lehetûs¢g¢t. Krisztusi alÀzatot, ugyanakkor az egyhÀzzal szembeni nagyon is e vilÀgi lojalitÀst
vÀr a gy¡lekezet tagjaitÂl.
F¢rfivilÀg. A presbit¢riumi gyül¢sen, ahol az egyhÀz rendszervÀltÀs utÀn iskolÀkkal
gyarapodott int¢zm¢nyeinek mük´d¢s¢hez elengedhetetlen gazdasÀgi, szem¢lyi, az
egyhÀzi t´rv¢ny elvÀrÀsai szerint jÂ egyet¢rt¢sben meghozott d´nt¢sek sz¡letnek, kevesen vannak nûk. A gy¡lekezetben ¢ppen a rendszervÀltÀs utÀn, a kilencvenes ¢vek
elej¢n jelentek meg az elsû nûi presbiterek; 1995 v¢g¢n heten voltak a hatvanfûs test¡letben: k¢t-k¢t pedagÂgus ¢s jogÀsz, a vÀros fû¢pÁt¢sze, valamint k¢t alkalmazott. A
mezûvÀros reformÀtus gy¡lekezete jogilag hÀrom egyhÀzk´zs¢gbûl Àll, melyek k¡l´n
presbit¢riummal rendelkeznek, az eg¢sz gy¡lekezetet ¢rintû d´nt¢sekre azonban a
k´z´s presbiteri gyül¢seken ker¡l sor. A hÀrom gy¡lekezetbûl csupÀn kettûben vÀlasztottak nûi presbitereket, a harmadikban nem, ¢s a lelk¢szeln´k szerint addig nem is
fognak, amÁg û ott van: elutasÁtÀsÀnak indoka szerint volt olyan k´z´s presbit¢riumi
¡l¢s, ahol nûi emÂciÂk befolyÀsoltak egy fontos szem¢lyi d´nt¢st. S van nûi presbiter,
aki osztozik a lelk¢sz v¢lem¢ny¢ben, ¢n mint nû azt mondom, igaza van... amit û mond, azt
a tapasztalatai alapjÀn mondja, igaz... ûhozzÀ k¢pest sehol se vagyok, se tudÀsban, az egyhÀz
dolgaiban is kis ter¡let az, amit ÀtlÀtok vagy ismerek. Meg hiÀnyosan vagyunk tÀj¢koztatva is,
nekem olyan lelki tusÀt okoz, hogy most mi alapjÀn hozok ilyen nagy horderejü d´nt¢seket... A
gy¡lekezetben a rendszervÀltÀs Âta eltelt ¢vekben nem egy olyan d´nt¢s sz¡letett, mindenekelûtt az oktatÀsi int¢zm¢nyek vezetûi pozÁciÂit illetûen, amelyet nagyon erûs, a
presbit¢riumot is megosztÂ konfliktusok, harcok elûztek meg, s melyeknek az ¢rintettek szÀmÀra sÃlyos egzisztenciÀlis t¢tje volt. Ezek a konfliktusok bizonyos m¢rt¢kig
¢rthetûk, hisz az egyhÀz az int¢zm¢nyes¡l¢s, az Ãj helyzethez illeszkedû ¡zemmÂd kialakÁtÀsÀnak fÀradsÀgos feladatÀval k¡szk´dik, s ek´zben t´bb fronton politikai csatÀkat vÁv. A vilÀgi politikai hatalommal a mük´d¢si garanciÀk¢rt, tÀmogatÀs¢rt folytatott
k¡zdelem mellett ä s attÂl nyilvÀn nem f¡ggetlen¡l ä, az egyhÀzi hierarchia k¡l´nb´zû
szintjein, a helyi gy¡lekezetben is koncepciÂk, szem¢lyek ´ssze¡tk´z¢se zajlik. Ebbe a
k´rnyezetbe beÀgyazva a presbit¢rium tagjai, fûk¢nt a csak nemr¢g itt l¢vû nûk az
adott helyzet ¢rtelmez¢s¢t, a d´nt¢shez sz¡ks¢ges informÀciÂkat a lelk¢szeln´k´k ¢s
a k´r¢j¡k csoportosulÂ szek¢rtÀborok k´zvetÁt¢s¢vel ismerik meg, s ez Âhatatlanul ahhoz vezet, hogy adott esetben eszk´z´k, sût Àldozatok lesznek egy szem¢lyi vagy politikai jellegü jÀtszmÀban. A presbit¢rium, e d´nt¢shozÂ fÂrum belsû viszonyait f¢rfiak,
mindenekelûtt a lelk¢szek alakÁtjÀk, ellenûrzik, a vitÀk, k¡zdelmek a f¢rfiak k´z´tt ¢s
f¢rfi harcmodorban zajlanak. Azok a nûk, akik akarva-akaratlanul e k¡zdelmek aktÁv
r¢szeseiv¢ vÀltak ä eddig s ebben a gy¡lekezetben legalÀbbis ä mindannyiszor vesztesek lettek. K´z¡l¡k a leginkÀbb autonÂm szem¢lyis¢gek, akik egzisztenciÀlisan sem
f¡ggtek tÃl nagy m¢rt¢kben ¢s visszafordÁthatatlanul az egyhÀztÂl, Ãjra talpra Àlltak,
s kÁv¡l ker¡ltek a reformÀtus egyhÀzi nyilvÀnossÀg k´rein. A bentmaradÂk k¡l´nb´zû
strat¢giÀkat alkalmaztak. Az ¢rzelmek szabad folyÀsa, p¢ldÀul a sÁrÀs, kiszolgÀltatottÀ
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teszi azt, aki ehhez a ànûiÊ eszk´zh´z nyÃl, s egyÃttal megerûsÁti a nagytiszteletü Ãr
negatÁv v¢leked¢s¢t a nûi kromoszÂmÀkrÂl. A megadÀs gesztusa sikeresebb, s ÀltalÀban a
viszonyok konszolidÀlÂdÀsÀhoz vezet, hÀt ¢n azt mondtam, ¢n nem csak mint presbiter tudom
szolgÀlni az egyhÀzat, ez a JÂisten kegyelme, ha Ãgy hozza a sors, akkor nem leszek presbiter...
Ez az attitüd ¢ppÃgy, mint az ¢n mÀr tudomÀsul veszem, hogy az ¢letben sok mindent nem
kell meg¢rtenem ÀllÀspontja kit¢r a konfliktusok elûl, hozzÀjÀrul az adott hatalmi viszonyok, mindenekelûtt a lelk¢szek megingathatatlan tekint¢ly¢nek megszilÀrdÁtÀsÀhoz.
Ez a vilÀg, Ãgy hiszem, f¢rfivilÀg, amely az asszonyoktÂl lemondÀst, a tradicionÀlis szerepekhez valÂ alkalmazkodÀst, ´nmaguk vÀgyainak elfojtÀsÀt kÁvÀnja meg. S az
asszonyok ezt, hisz mindannyian megtanultÀk, v¢gsû soron megteszik. Vigaszk¢nt ott
a hit, a Biblia, a l¢lek cs´ndes visszahÃzÂdÀsa.
A kakas. A reformÀtus k´z¢letben r¢szt vevû visszahajlÂ nûk n¢melyike szÀmÀra szinte
feloldhatatlan belsû konfliktust okoz az az ellentmondÀs, melyet hit¡k alapelvei ä az
egyhÀzi t´rv¢ny is azt mondja, hogy a konfliktusokat el kell szeretetben hordozni ä ¢s ama
tapasztalatuk k´z´tt ¢reznek, hogy az egyhÀzon bel¡li viszonyok hatalmi viszonyok,
¢rdekkonfliktusokkal, gyakran kem¢ny, szeretetlen harcmodorral. Ezt a neh¢z belsû
konfliktust intellektuÀlisan f´l lehet ugyan oldani annak folyamatos tudatosÁtÀsÀval,
hogy a hit ¢s az egyhÀz k¢t k¡l´nb´zû dolog, hogy a hit legitim k¢pviselûi is csak emberek,
a konfliktus m¢gis folyamatosan Ãjratermelûdik. Nagy a lelk¢szek hatalma a lelkek
felett, s e hatalom leghatÀsosabb eszk´ze az az ¢rzelmeket mozgÂsÁtÂ, moralizÀlÂ nyelv,
amelyet a tehets¢ges igehirdetû ¢rinthetetlen ¢s lenyüg´zû eg¢ssz¢ tud kerekÁteni. Egy
olyan hasonlat, amely a reformÀtus egyhÀzat beteg ¢desanyÀnak nevezi, akit elhagyni gerinctelen, hitvÀny dolog, ¢ppen az¢rt tud nagy erûvel hatni a visszahajlÂ asszonyok lelk¢re, mert visszahajlÂk, kicsit rossz lelkiismerettel, bünbÀnattal, akik, bÀrmilyen erûs
is a hit¡k, Ãgy ¢rzik, a templomban a hÀtsÂ padokban van a hely¡k. De hÀt az a kakas
ott, a torony tetej¢n, az is P¢ter ÀrulÀsÀra, a bün´s emberek esendûs¢g¢re ¢s gyarlÂsÀgÀra int immÀr egy ¢vszÀzada!
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