
Nincs semmi újság 
Mit tennél, ha a saját szemeddel látnál 
megtörténni egy csodát? Erre a kérdésre 
válaszol Örkény István a Nincs semmi új
ság című egypercesében, és válasza nem 
túl derűlátó. A novella szerint ugyanis a 
legtöbben az égvilágon semmit nem ten
nénk másképpen csak azért, mert csoda 
történt a szemünk előtt. 

Az abszurd történet szerint egyik dél
előtt a budapesti köztemetőben feltámad 

az 1848-ban meghalt Hajduska Mihály
né született Nobel Stefánia. Beszédbe 
elegyedik a járókelőkkel - pontosabban 
beszélgetne, ha lenne miről. A megszólí
tottak ugyanis nem tudnak mit mesélni a 
feltámadottnak, sőt úgy tűnik, a feltáma
dás ténye egyáltalán semmit nem jelent 
számukra. 

„- Hát meséljenek már valamit! - né
zett rájuk a föltámadott. 

- Mit meséljünk? - mondta az öreg 
nénike. - Nincs nekünk annyi mesélni
valónk. 

- Nem történt a szabadságharc óta 
semmi? 
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- Mindig történik valami - legyintett 
a kisiparos. - De ahogy a német mondja: 
Selten kommt etwas Besseres nach. 

- Ez van! - tette hozzá a taxisofőr, és 
minthogy csak fuvart szeretett volna fog
ni, csalódottan visszasétált az autójához." 

Mivel érdemleges beszélgetésben 
nem lehetett része, Hajduska Mihályné 
ezek után szépen elköszönt, majd visz
szamászott a sírgödörbe. 

Örkény tű pontosan ábrázolja az em
beri közönyt és érdektelenséget: az ilyen 
emberek számára minden rendkívüli tör
ténés az életben csak egy múló fénycsó
va. Ahogyan a novellát olvastam, arra 
gondoltam: nem megyünk-e el ugyanígy 
mi is a nagy csodák mellett? 

Vízkeresztet az ősidőktől fogva ünne
pelték a keresztények, régebbi, mint ami
lyen maga a karácsony. Mind a nyugati, 
mind a keleti egyházban a téli időszak 
legnagyobb ünnepének számított. Négy 
eseményre emlékeztek ekkor: Krisztus 
születésére, megkeresztelkedésére, a ká
nai mennyegzőre és a napkeleti bölcsek 

érkezésére. Ami a négy eseményben kö
zös - és a vízkereszt teológiai értelmét 
adja -, az az epifánia, vagyis Isten meg
jelenése. 

Isten emberi testben jött a földre, és 
megjelent közöttünk. „Jézus Krisztus való
ságos Isten és valóságos ember, ő egyedül 
képes segíteni nekünk, és születésében 
valóban eljött megváltó óránk, Krisztus 
születése minden ember számára elhozta 
az üdvösséget" - írja Dietrich Bonhoeffer 
a vízkeresztről. Ezen a számunkra sokszor 
jelentéktelennek tűnő januári napon tehát 
a legnagyobb csodáról emlékezünk meg: 
arról , hogy Isten emberi alakban jelent 
meg a földön. Mégis, talán a csoda nagy
sága és felfoghatatlansága miatt gyakran 
anélkül megyünk el mellette, hogy külö
nösebben megérintene minket. 

De nem csak mi, a 21. században élők, 
akiket olyan gyakran kárhoztatnak az ér
dektelenségünk miatt. Isten inkarnáció
jára már Jézus születésekor sem tudtak 
megfelelő választ adni az emberek: Máté 
evangéliuma szerint egyedül a napkele
ti bölcsek - Lukács szerint a pásztorok 
- kutatták fel a betlehemi istállót, hogy 
személyesen tegyék tiszteletüket. A leg
többen a világon nem is tudtak róla, észre 
sem vették, hogy azné!p valami megválto
zott. A császár, a helytartó, a tanácsadók, 
a „nagy emberek" pedig, akik tudtak róla, 
nem vették a fáradságot, hogy utánajár
janak, mit jelent az, hogy megszületett a 
világ királya. Csak a saját hatalmukat fél
tették tőle , de a valódi csoda nem érin
tette meg őket. 

Lehet, hogy ma is történnek ilyen 
csodák, amelyekről nem is tudunk? Mi is 
úgy vagyunk, hogy mindig történik ugyan 
valami, de említésre méltó ritkán? Nem 
tudnak róluk sokan, nem veszik észre 
sokan, de talán ettől lesz igazán értékes 
számunkra a felfedezés, hogy csoda tör
tént velünk. A Krisztus-hit azoké, akik 
nyitott szemmel és nyitott szívvel járnak 
a világban. Nyitottan az istenire és nyi
tottan a másik emberre. 

Bármikor találkozhatunk a földre jött 
Istennel, de a dolgunk után szaladva, 
gondolatainkba merülve vigyázzunk, a 
találkozásról nehogy csak annyit vála
szoljunk: „Nincs semmi újság." 

• KOVÁCS BARBARA 

----~- -- --

Isten különleges úton 
vezetett 
Beszélgetés Herzog Csabával hivatásról , 
könyvtárról , feladatokról 

„Ebben a kötetben Herzog Csabának az Evangélikus Hittudományi Egye
temen végzett szolgálatát köszönik meg kollégái és barátai. A teológia 
szolgálatában töltött közel harminc esztendőhöz harminc gondolatot 
gyűjtöttek össze, melyekben »elrejtették« a köszöntéseket, köszönete
ket" - olvasható a tavaly év végén nyugalomba vonult evangélikus lel
kész-könyvtáros tiszteletére összeállított könyv borítóján. A kötetben a 
vele készült életútinterjú is helyet kapott, ennek szerkesztett, rövidített 
változatát adjuk most közre. 

- M iért döntött a lelkészi hivatás mel

lett? 
- Evangélikus szülők gyermeke va

gyok két nővéremmel együtt. Hitben 
nevelkedtem fel , ez is mindenképpen 
belejátszott abba, hogy lelkész legyek. 
Gyermekbibl iakörbe, aztán ifjúsági kör
be, istentiszteletre jártam. Belenőttem a 
budavári gyülekezetbe, amelynek a ke
resztelésem óta a mai napig tagja vagyok. 
Isten olyan különleges úton vezetett, hogy 
még a sorkatonai éveket is beleállította az 
ő akaratába, hogy ezen keresztül is meg
szólítson, és elhívjon a szolgálatára. Aka
tonaság végén sokat töprengtem, hogy 
mit tegyek. A leszerelés előtt fél évvel az 
Útmutatóban idézett Habakuk 2,3-ban 
olvastam: a kijelentés már úton van, ha 
késik is, várj türelemmel. Valami lesz! -
gondoltam. És akkor jött a felhívás: lehet 
jelentkezni a teológiára levelező tagozatra. 
Akkor ez az én utam! A vári lelkésszel -
Madocsai Miklóssal, aki konfirmált is, és 
akit lelki atyámnak tekintek - beszéltem 
erről. Nagyon áldott három esztendő volt 
a teológia. Hálás vagyok Istennek, hogy 
nagynevű professzorokat is hallgathattam, 
tőlük is tanulhattam. Külön megemlítem 
Prőhle Károly, Nagy Gyula, Muntag Andor 
professzorokat. Rájuk nagy szeretettel és 
hálával emlékezem. 

- Hogyan indult a lelkészi szolgálata? 
- Eleinte úgy gondoltam, hogy a teo-

lógia elvégzése után gyülekezeti munka
társként a világi állásomat megtartva fogok 
szolgálni a gyülekezetben, de aztán úgy 
alakult, hogy munkanélkülivé lettem. Ez 
adta a végső lökést ahhoz, hogy ha már a 
levelező képzést elvégeztem, teljes értékű 
lelkészi oklevelet szerezzek. Az egyetem -
akkor még akadémia - dékánja, Muntag 
Andor professzor segített, hogy a kiegé
szítő éveket el tudjam végezni úgy, hogy 
közben félállásban itt, a könyvtárban dol
gozhassak 1991 őszétől. 
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Ez így volt egészen '96-ig. Ekkor végez
tem, és Szebik Imre püspök úr szentelt 
lelkésszé. Továbbra is maradhattam a 
könyvtárban, és a másik félállásban a 
Fébé Evangélikus Diakonisszaegyesület 
lelkésze lehettem. Tizenöt és fél éven át 
végeztem a szolgálatomat, párhuzamo
san az itteni munkával. Örömmel látom 
el a könyvtári szolgálatot azóta is Isten 
segítségével. Szüleimnek is hálás vagyok, 
hogy lehetővé tették, és feleségemnek 
is, aki tanulmányaim során is támogatott. 

- Ha már említi, a feleségét igen kü
lönleges módon ismerte meg ... 

- Ez egy érdekes történet. A fele
ségem, Beáta édesanyja és az én édes
anyám a háború előtt jó barátságban 
voltak. Ez a barátság annak idején Bala
tonfenyvesen kezdődött, ahol mindkét 
családnak volt nyaralója. Amikor Beáta 
édesanyja súlyos beteg lett, kérte, hogy 
Beáta keresse meg az édesanyámat, aki
nek a férjezett neve Herzog Pálné. Beá
ta fellapozta a telefonkönyvet, amely
ben volt öt-hat Herzog Pál. Az egyikre 
rábökött, és felhívta. Elsőre ráhibázott: 
az édesapám vette fel. Ez egy egészen 
különleges, csodálatos dolog volt. Ekkor 
feléledt a kapcsolat, és Beáta megláto
gatta édesanyámat. Akkor találkoztunk 
először, aztán egyre szorosabb lett a kap
csolat, majd '83-ban összeházasodtunk. 
Azóta is boldogan élünk együtt. Sokszor 
megtapasztaltuk, hogy milyen jó, ha az 
ember hasonló gondolkodású társat talál 
magának, olyat, akivel már félszavakból 
is megértik egymást. 

- Mivel foglalkozott, ami miatt első
re a levelező szakot választotta a teoló
gián? 

- Érettségi után szerettem volna Győr
be, a Közlekedési és Távközlési Műszaki 
Főiskolára menni, de nem vettek fel, úgy
hogy autószerelő lettem. Több mint tíz 
évig dolgoztam a szakmában, majd ter
melési előadóként a Volánbusznál. 

- Az egyetem után milyen egyházi 
feladatokat látott el? 

- Nem sokkal az érettségi után már 
felkértek presbiteri szolgálatra. Ezt főleg 
a sorkatonaság után vállalhattam el. Má
ra már ötciklusnyi gyülekezeti presbite
ri szolgálat van mögöttem, egyciklusnyi 
kihagyással. Érettségi előtt gyülekezeti 
iratterjesztést végeztem, aztán bekap
csolódtam az énekkarunk, a Schütz kó
rus szolgálatába. Sokáig énekeltem ott. 
A legutóbbi választáson is újra megvá
lasztottak presbiternek. Ezt a szolgálatot 
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bővebb tudással - lelkészi végzettség
gel - látom el. Egyes esetekben ennek 
köszönhetően többet is tudok segíteni a 
lelkészkollégáknak. 

- Mi a feladatköre a könyvtárban? 
- Kezdettől fogva - nem sokkal a 

könyvtár költözése után, '91-ben kerül
tem ide - a folyóiratokkal foglalkozom. 
Korábban a könyvtár teljes állománya 
az Üllői úti központi épületben volt. Az 
egyetemi könyvtári szolgálat az akkori 
egyetemi épületen belül egy kisebb iro
dában kapott helyet. Az volt a rendszer, 
hogy ebben az irodában kellett leadni a 
kölcsönzési igényeket, pár nap múlva a 
könyvtárosok kihozták az Üllői útról a 
könyveket, és itt át lehetett venni őket. 

Ekkoriban született meg az a határozat, 
hogy ide kell költöztetni az állományt, 
hogy a teológiának legyen saját könyvtá
ra. Ennek hatására a teológiai anyagokat 
hozták ide, valamint a régi, úgynevezett 
„soproni állományt", a Magyar Királyi Er
zsébet Tudományegyetem Evangélikus 
Hittudományi Karának könyvtárát, illetve 
a szemináriumi könyvtárak állományát. 
Ez a mai napig itt van, ezekben is nagyon 
sok értékes anyag van. A költözéssel át
került számos folyóirat is. Ezek kezdet
ben kisebb csomagokban voltak, letéve 
körben a fal mentén. Én kaptam a felada
tot, hogy a folyóiratokat elrendezzem, és 
berendezzem a raktárt. A folyóiratok is 
több költözést éltek át, míg végül a jelen
legi helyükre, tömör raktárba kerültek. Az 
állomány nyilvántartása, karbantartása 
folyamatos feladatot igényel. A kezdetek
től fogva kezelem, segítem, irányítom azt 
a beszerzést, amire megbízást kaptJnk, 
különös tekintettel a teológiai folyóira
tokra. Nagyon örülök ennek a munkának, 
mert sok minden kerülhetett a kezembe, 
sokat olvashattam. Aztán amikor anyagi 
nehézségek miatt szűkíteni kellett a be
szerzést, több folyóiratot le kellett mon
dani. A folyóirat-állomány gondozása 
mellett jelentősebb feladatom az volt, 
hogy míg a kolléganők reggeltől délután 
négyig dolgoztak, én dél körül jöttem, és 
este hatig voltam itt. Így lehetett nyitva 
estig a könyvtár, és ez a mai napig így 
van. 

- Milyen emlékezetes kihívásokkal 
kellett szembenéznie? 

- A komolyabb kihívásokat például a 
beázások jelentették. A nyári felhőszaka
dások után sokszor úgy jöttünk be: „Na, 
vajon mi van, mi lesz itt?" Aztán kihívás 
volt, amikor egy-egy nagyobb ajándé-

kot kaptunk, például Roloff professzor 
[Jürgen Roloff német újszövetségi teoló
giai professzor - a szerk.] hagyatékát. Itt 
meg kell említenem még Jutta Hausmann 
professzor asszonyt [az Evangélikus Hit
tudományi Egyetem Ószövetségi Tan
székének nyugalmazott tanszékvezetője 
- a szerk.], akinek a jóvoltából több kül
földi professzor hagyatékát is megkap
tuk, más hagyatékokat pedig a Martin
Luther-Bundon [Luther Márton Szövetség 
- a szerk.] keresztül, ami nagyban gaz
dagíthatta a könyvállományunkat. Ezek 
mind teológiailag fontos és a képzést se
gítő dokumentumok voltak. Másik érde
kesség, hogy amikor még a teológiára jár
tam, külföldi folyóiratot csak úgy lehetett 
megszerezni, hogy egy-egy professzor a 
külföldi kapcsolatai révén kérte meg a 
kintieket, hogy küldjék a folyóiratot. Az 
aztán a professzor nevére érkezett, és ő 
adta utóbb a könyvtárnak. Amikor aztán 
a professzorok nyugdíjba mentek, az ál
taluk itt hagyott könyveket, folyóiratokat, 
amelyekre már nem volt szükségük, le
hozták a könyvtárba. Ezekben rendsze
resen bogarásztam, és mindig találtam 
külföldi folyóiratokat. Így azért többé-ke
vésbé kiegészülhetett az állományunk. 
Mindig örömmel figyelem, hogy milyen 
folyóiratok vannak, és adott esetben ha 
valamiből hiány van, akkor megpróbálom 
pótolni. Öröm számomra a folyóirat-állo
mány gyarapodása, és remélem, hogy ez 
majd később is rendben lesz. Hiszen én 
most év végével nyugdíjba megyek. Utó
dom biztosan ugyanilyen örömmel fogja 
segíteni a folyóirat-állomány alakulását. 

- Van kedvenc könyve? 
- Nehéz egy könyvtárosnak egyetlen 

könyvet megnevezni. Gyakran jártunk 
szüleimmel és később is a barátaimmal 
kirándulni. A természetet nagyon szere
tem, és ezért került hozzám közel Feke
te István munkássága. Sokat olvasgatom. 
Érdekes, hogy még ér~ttségi előtt az iro
dalomtanárom megmosolygott ezért, de 
azóta Fekete István természetleíró mun
kássága a gimnáziumi tananyag kötelező 
része. lett. Úgy látszik, ebben egy kicsit 
megelőztem a koromat. Őt nagyon sze
retem. Még hitemben is sok erőt merít
hettem az írásaiból. 

- Tud-említeni olyan igeszakaszt, 
amely egész életén át elkíséri? 

- Rengeteget tapasztal az ember az 
életben, a t örténelem rángatja ide-oda, 
és sok kellemetlenség t erhelheti. Szá
momra különös értelmet kapott a Zsi-

dókhoz írt levélnek a végén olvasható ige: 
„Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak 
téged." [Zsid 13,5] Számomra ennek az 
az üzenete, hogy Isten Jézus Krisztus
ban mindig, minden küzdelemben, min
den nehéz helyzetben velem van, átsegít. 
ő tud minden lépésemről. Ezt megta
pasztalhattam életem során. Megsegí
tett minden helyzetben, és nagy hálával 
vagyok, hogy mind ez idáig megsegített. 
Hiszem, hogy ezután is mellettem lesz, 
és vezetni fog, nem hagy el. 

- Szabadidejében mivel foglalkozik 
a legszívesebben? 

- Sok szabadidőm nincs, de mivel az 
egyháztörténet mindig is közel állt hoz
zám, a gyülekezetben a korábbi időszak
ban a gyülekezettörténeti munkacsopor
tot vezettem. Nagyon sokat foglalkoztam 
a gyülekezet történetével. A munkacso
port meg is jelentette a Gyülekezettörté
neti Füzetek első kötetét. Ez a gyülekezet 
első három lelkészének szolgálatát öleli 
fel, kiemelten az elsőnek, Bauhofer János 
Györgynek a munkásságát. A gyülekezet
történet, egyháztörténet tulajdonképpen 
hobbi számomra. Különösen egyházunk 
20. századi története érdekel, hiszen 
nagy részben abban a században éltem, 
sok mindent nem értettem gyermekfej-

Herzog Csaba a munkatársai körében 

jel , és egyre-másra világosodnak meg 
dolgok. Már említettem fébés szolgála
tomat, 1996-tól 2000-ig Túrmezei Er
zsébet testvérrel [diakonissza költőnő, a 
Fébé Evangélikus Diakonisszaegyesületnek 
az 1990-es újraindulás utáni első főnökasz

szonya - a szerk.] is együtt dolgozhattam. 
Halála után engem bíztak meg hagyaté
kának rendezésével, fe ldolgozásával. 
Születésének centenáriumára szerettük 
volna kiadni a teljes életművét, öt kötet 
jelent meg: három a saját verseit tartal
mazza, egy a műfordításait, egy pedig a 
prózai írásokat. Ezt a munkacsoportot 
a Fébében én vezettem. Azután még 
egy feladatom volt-van, ami az Üllői úti 
könyvtárhoz kapcsolódik, ahol délelőt
tönként dolgozom. A reformáció kezde
tének ötszázadik évfordulójára született 
meg az a terv, hogy föl kell építeni egy 
magyar evangélikus bibliográfiát, egy di
gitális tárat. Az én feladatom a folyóira
tok feldolgozása lett. Most már eljutot
tam oda, hogy a Lelkipásztor folyóiratot 
a kezdetektől , 1924-től napjainkig telje
sen feldolgoztam. Ezek a cikkek a Magyar 
evangélikus bibliográfiában megtalálhatók. 
Ez azért fontos, mert eddig sem repertó
riuma, sem éves tartalomjegyzéke nem 
volt a Lelkipásztornak, tehát ha valamit 
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keresett az ember, akkor egy csomó kö
tetet végig ~ellett néznie. Most azonban 
a bibliográfiából tárgyszóra, szerzőre, 

igehelyre lehet keresni. Nem sokaknak 
adatik meg, hogy ilyen hosszú időszak 

történéseit folyamatában végigolvashas
sa. Szép feladat, nagy élmény is volt tör
ténelmi időket végignézni. De más folyó
iratokat is, a Theologiai Szemlét például, 
illetve más rangos evangélikus folyóiratot 
is én vittem fel a bibliográfiába. 

- Végezetül mik a tervei a nyugdijas 
évekre? 

- A mai napig a hó első vasárnapján 
istentiszteletet tartok a Sarepta Budai 
Evangélikus Szeretetotthonban, illetve a 
Fébé-anyaházban. Örömmel végzem ezt 
a szolgálatot . A gyülekezettörténeti mun
kában is még sok-sok mindent szeretnék. 
Jobban elmélyülni benne, kutatni, hogy 
egy teljes forrásanyagként használható 
gyülekezettörténeti anyag összeálljon. 
Olyanokkal tudok együtt dolgozni, mint 
Czenthe Miklós, a levéltárunk vezetője, 

aki most a gyülekezettörténeti munka
csoport vezetője. Jövőre még félállásban 
az Üllő i úti könyvtárban fogok dolgozni. 
Ott még sok feladat vár. És a gyülekezeti 
dolgokat is tovább fogom végezni. 

• S LEZÁK BENCE 
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