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Népfőiskolák a Kárpát-medencében

Szabó GáborSzabó Gábor

Ravasz László a példakép
A címben adott témáról azért 

nehéz beszélni – még ha gyö-
nyörű és hálás téma is  –, mert 
távolodó alakja olyan messze-
ségbe került, hogy egyrészt ön-
maga megnyilvánulásai: írásai, 
tanítása és szolgálata, valamint 
a kortársak feljegyzései adnak 
eligazítást. Hálás vagyok Meny-
nyei Atyánknak, hogy pár alka-
lommal még személyesen ta-
lálkozhattam vele. (Teológusok 
közül páran jártunk hozzá Le-
ányfaluba, ahol lakott, szívesen 
fogadott és beszélgetett velünk. 
Persze, 1958-ban ez nem volt 
veszélytelen számunkra.)

Ravasz László 1921 szep-
temberében érkezett családjával 
együtt Erdélyből Magyarország-
ra, ahol a Budapest Kálvin téri 
egyházközség szolgálatra befo-
gadta, lakást pedig a Ráday utca 
28. szám alatt kapott. A világhá-
ború, a  kommün majd Trianon 
traumája után anyagi, szellemi 
és lelki romokban volt az ország. 
Ebben a helyzetben hívta el őt a 
Dunamelléki Református Egy-
házkerület püspökének.

Milyen is volt ő? Hogyan lát-
juk ma?

1. Hívő, evangéliumi em-
ber volt, ám egyben hitvallásos 
ember. Szolgálatában pontos, 
szorgalmas és szolgálatkész. 
A  számára teljesen új helyzet-
ben gyorsan tájékozódó és a 

szolgálat súlypontjait felismerő 
és meghatározó volt. E  felisme-
rések alapján kezdte meg egy-
házépítő munkáját. Igyekszik 
munkatársait a legjobbakból 
verbuválni, és azokkal veszi kö-
rül magát, s  állítja őket a felis-
mert szolgálatba.

Fontos számára a biblikus 
igényesség, melyet állandó ta-
nulással és tanítással ért el. 
Ahol ő jelen van, ott mindig az 
Egyház jelenik meg. Bármilyen 
testületben, egyesületben, szer-
veződésben jelenik is meg, ott 
jelen lévő minősége azonnal de-
monstrálódik.

2. Hűséges ember volt. Eb-
ben a hűségben egyetemesen 

látott: a  szétdarabolt nemzet-
ben, az elűzöttek között a törté-
nelmi egészet látta és így mun-
kálta az egyház kereteiben és a 
gyülekezetekben az evangélium 
együvé ölelő krisztusi szeretetét. 
Példaadó módon megoldotta 
Szenczi Molnár Albert dilem-
máját: sokakat tanítani, vagy 
helyben lenni és úgy tanítani. 
A hely: a Kálvin téri gyülekezet, 
az egyházkerület, majd az egész 
magyarországi – kiteljesítve: az 
egész magyar – református egy-
ház lett bizonyságtévő igehirde-
tésének, tanításának és építésé-
nek terepe.

Kitartó ember volt abban, 
amit imádságos látomásában, 
mint feladatot ismert fel. Nem 
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hódolt be „izmusok” divatjaiba, 
mert vezetője az élet ura, Jézus 
Krisztus volt.

Felelős ember volt, hiszen 
élete a Szentírás mércéje alatt 
állott. Amikor a kezébe jutott 

– a számára addig elképzelhe-
tetlen szörnyűség dokumentu-
ma – az úgynevezett auschwi-
tzi jegyzőkönyv, azonnal lépett: 
tiltakozott. A  jegyzőkönyvet 
elküldte Serédi bíboroshoz, 
ahonnan választ nem kapott. 
Ravasz pedig megszervezte a 
református-evangélikus együt-
tes fellépést, amely tiltakozás 
a parlamentben került felolva-
sásra. (Ő  írja: „Ezzel a refor-
mátus egyház későre bár, de 
ország-világ előtt nyíltan szem-
beszállott a Hitler-féle démo-
nizmussal”.)

Építő, újjáépítő ember volt. 
Ehhez az evangéliumi hűség, 
a  lelkesedés és a lelkesítés el-
engedhetetlenül hozzátarto-
zott.

3. Isten megáldotta őt az 
örömüzenet biztonságával, ere-
jével és derűjével. Ezt élte meg 

családjában, hivatali munkatár-
sai között és tágabb környezeté-
ben. Számtalan történet kering 
róla. Íme, ahogy én hallottam 
ezeket:

– Egy konferencián együtt 
helyezik el Ravaszt az evan-
gélikus püspökkel. Ravasz ko-
rábban visszavonul, s  amint 
érkezik az evangélikus püspök, 
mondja neki: ebben az ágyban 
én akartam aludni. Mire Ravasz 
(az evangélikus úrvacsorai tan 
sarkalatos tézisére utalva): ba-
rátom, vagy alatta, vagy fölötte, 
vagy mellette, de benne már én 
alszom.

– A nagy tekintélyű római ka-
tolikus érsek püspökkel egymás 
mellett ülnek egy ebéden, és a 
felszolgáló egyensúlyát veszít-
ve rájuk öntötte a paradicsom 
szószt. Mire Ravasz: Nem gon-
doltam, hogy még ma együtt le-
szünk a paradicsomban.

– Idős, feketeruhás lelké-
szek zúgolódnak a fi atalok ellen, 
mondván, ezek világos ruhák-
ban járnak. Ravasz: Hagyjátok 
őket, a lelkük éppen olyan sötét 
mint a ti ruhátok.

– Presbitérium küldöttsége 
keresi fel a püspök urat, azzal a 
panasszal, hogy lelkipásztoruk 
mindig ugyanazt mondja a pré-
dikációjában. Kérdezi Ravasz 
püspök úr: Miről beszél? Szíves-
kedjenek elmondani. Zavarba 
jönnek, nem tudják. Erre moso-
lyogva elbocsátja őket a püspök: 
ha nem tudják elmondani, akkor 
hallgassák még!

Ravasz László „száműzetésé-
ben” is folyamatosan dolgozott, 
írta a szentírási könyvekhez a 
magyarázatokat. Végzett Biblia 
revíziót. Mindvégig hű maradt 
az elhívó Urához, elhívásához 
úgy, hogy hittel és derűs alázat-
tal járta élete útját.

Legyen bennünk vágy meg-
ismerni őt, és példáját követve 
szolgálnunk.

Az előadás elhangzott a Lakite-

lek Népfőiskola Ravasz László Em-

léknapján, 2017. szeptember 28-án.
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