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Szükségszerűség vagy hiábavalóság?

Minden szövegnek vezetnie kell valahová. Az 
első mondat, ha papírra kerül, feltételezi, hogy 
van kimenete. Magától értetődő dolog, amiről 
írnom kell, mégis a célra tartás bizonytalan. 
Azt kell megfogalmaznom, amit napi szin-
ten, úgymond rutinosan végzek. Milyen mó-
don épült/erodálódott a telkibányai közösség. 
Mégis gátat érzek magamban, és sok kétséget 
kell legyőznöm az íráshoz. Nem azért, mint-
ha nem lenne mit mondanom, inkább azért, 
mert szeretném megtalálni magamban az 
okot, amiért begépelem. Kisdobos élményem-
hez hasonlít a mostani lelkiállapotom. Sport-
napot tartottak az iskolában, akadályverseny 
szerveződött és különböző állomásokon kellett 
keresztül haladni. Az egyik ilyen teljesítendő 
feladat a céllövészet volt. Amikor megláttam, 
végtelen bizonytalanság fogott el. Soha nem 
volt a kezemben fegyver. Idegenkedtem tőle. 
Minden, ami képes pusztítani, borzongást vált 
ki belőlem a mai napig. Milyen agyrém, hogy 
fegyverek ellen fegyvert állítunk szembe. Lát-
tam, milyen jól lőnek az osztálytársaim. El is 
találják, amit kell. Alig vártam, hogy túl legyek 
rajta. Az én akcióm teljes sikertelenséggel zá-
rult. Háromszor vagy ötször lehetett elsütni a 
légpuskát, de a felállított dobozok egyike sem 
bucskázott alá. Hiába próbáltam korrigálni, se 
a féltérdre ereszkedő testhelyzet, se a jéghideg 
ravasz nem szolgálták múló dicsőségemet. 

Furcsa, hogy eljutottam arra a pontra, 
amikor óvatos vagyok a kijelentésekkel. Nem 
látom tisztán, hogy az ok-okozat vajon azok 
szerint a törvényszerűségek szerint alakult-e, 
ahogy azt pályakezdőként elgondoltam. Más-
fél évtizedig úgy véltem, hogy szükséges leírni, 
rögzíteni a közösség működését. Hittem ben-
ne, hogy a folyamatokat a leírtak által együt-
tesen átgondolva, egymásba fűzve, tovább 
osztva egyfajta gondolati keretet létesítünk, 
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ami erősíti azt a kohéziót, ami az ott élő embereket közösségé formálja. Tehát ami-
kor klaviatúrát ragadtam, nem az örökül hagyás volt az elsőleges célja az írásnak, 
ahogy Benke István ny. bányamérnök egy alkalommal az istentiszteletről távozóban 
megfogalmazta: „Telkibánya jelenkori történelmét írjátok a Bányai Harangszóban.” 
Sokkal inkább a jelenben szerettem volna vele kiváltani valamiféle építő, mozgósító, 
egységesítő hatást. Amikor írok vagy szólok, az dinamizálja a gondolataimat, hogy az 
eszméből cselekvés lesz. Nem holt betű/szó, egy vakvágányra tolt szerelvény mélyén. 
A Szentírás figyelmeztet arra, hogy a vezetőnek irányt kell szabnia a közösségnek. 
Viszont, ha nincs valós cél, nincs jól körülhatárolt beveendő vár, akkor az erők és a 
cselekvésre kész emberek elszivárognak vagy felszívódnak. „Ha pedig vak vezet vi-
lágtalant, mind a ketten gödörbe esnek.” (Mt 15:14b) Az iránytalanság, tétovaság 
veszélyére figyelmeztető másik locus classicus pedig Pál apostoltól így hangzik: „Ha 
pedig a trombita bizonytalan hangot ad, ki fog a harcra készülni.” (I. Kor 14:8) 

Amikor a betűvetéshez kezdek, az a dilemma lesz úrrá rajtam, hogy 1. mi az, amit 
még nem mondtam el a közösséggel kapcsolatban?  Mi az, ami nem ismétlés, tauto-
lógia? Mi nem jön ki még az olvasó könyökén? 2. Mi az, ami senki másban fel sem 
merült a történések kapcsán csak saját tévképzeteim víziója? 3. Mi jogosít fel arra, 
hogy bármit mondjak erről? Mitől vagyok képes hiteles értelmezést adni, miközben 
nehéz/lehetetlen kívül maradni organizátorként az eseményeken? 

1. Visszagörgettem a publikációs listámat és megnéztem, hogy a telkibányai szolgá-
latunkról az első cikkek 2005-ben jelentek meg a Reformátusok Lapjában és a Sárospataki 
Református Lapokban.1 2007-et az egyházunk a közösségek éveként aposztrofálta, és a 
365 közösségi nap egyikén, pontosan augusztus 22-én tarthattam Budapesten, a Dok-
torok Kollégiuma egyik szekciójában előadást Magány kontra közösség címmel. Ebben 
összefoglaltam az elméleti látásomat a közösség kérdéséről, amikor egyszerre működtem 
közre a gyülekezetünk életében és a helyi, környékbeli közösségfejlesztés elindításában. 
Az utóbbi merőben más gyújtóponttal rendelkezett, mint ahogy a gyülekezeteink épü-
lete szerveződött. Hovanyecz Lászlónak, a Tekintet felelős szerkesztőjének jóvoltából, az 
előadás nem kallódott el, hanem 2009-ben megjelent.2 Nem kitérve minden mozzanatra, 
de a közösségépítés szempontjából összefoglaló anyagként jelent meg az ifjúság körében 
végzett munkánk vázlata 2017-ben. Egy új alkalom bevezetésének (Messy Church) a ho-
zadéka volt ez az összefoglaló, amit a reformatus.hu oldalon lehet olvasni, Fiatalok a jövő 
gyülekezetéért címmel.3 A legrészletesebb beszámolót a gyülekezet életéről, szervezéséről 
2017 őszén fogalmaztam meg Csorba Dávid felkérésére. Ezt nevezhetjük egyfajta látlelet-
nek is, minden nyűgével és örömével együtt, amit a Sárospataki Füzetek vett gondozásba.4

1  Szalay László Pál: Északi kalandozás testvéreinknél, Reformátusok Lapja, XLIX. évfolyam, 37. szám, 
2005. szeptember; Uő.: Telkibánya – Bangor retúr, Sárospataki Református Lapok, LVIII. évf. 3. szám, 
2005. október.

2  Szalay László Pál: Magány kontra közösség, Tekintet, 22. évfolyam, 2009/1, 94-104.
3  Szalay László Pál: Fiatalok a jövő gyülekezetéért, reformatus.hu, 2017. 05. 08. URL: http://reforma-

tus.hu/mutat/13641/ Utolsó letöltés: 2019. 03. 08.
4  Szalay László Pál: Tizenhárom év szolgálat Telkibányán, lelkipásztori olvasatban, Sárospataki Füze-

tek, 21. évfolyam, 2017/3, 117-130.
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2. Nagyon nehéz helyesen megítélni az adott szituációkat. Nem csak távoli, át-
tételes kapcsolatoknál van ez így, hanem akkor is, amikor közvetlen benne állunk 
valamiben. A kommunikációnak az a közege, amivel egymás tudomására hozzuk 
a dolgokat, rendkívül távol áll a gondolatolvasástól. Teológus koromban a diákok 
egy része felháborodott azon, hogy kik kerülhettek be a lelkészképzés szentélyébe. 
A teológia akkori spirituálisát, Nagy Antal Mihálynét szembesítették ezzel, hogy a 
felvételi bizottság rossz döntéseket is hozott. A válasza erre a következő volt: „Nem 
kaptuk a lelkek megítélésének kegyelmi ajándékát.” A gyülekezet életében a pillanat-
nyi benyomások, hangulatok nagyon csalókák. Könnyen tovább tudjuk gondolni 
egy-egy alkalom sikerét vagy sikertelenségét. Érdemes az embernek az előfeltevéseit, 
indokait és motivációit időről időre felülvizsgálni. Közelebb kerültek-e a célok? Mö-
göttem vannak-e még, akikkel elindultam? Nem kopott-e meg az Isten szavára való 
figyelem? Nem a rutinok vették-e át a kormányt? Nem vetődtünk-e árnyékra a nagy 
elrugaszkodásnál? 2012-ben pályáztunk először az Ökogyülekezeti Díjra. Ekkor volt 
Magyarországon meghirdetve a teremtésvédelmet komolyan vevő keresztyén közös-
ségek számára a Cím és a Díj. A pályamunkának a következő címet adtam: Vidéki 
parókia kilátással. A dolgozat címe is, zárása is visszaadja azt a reményteli jövőképet, 
amit az előző esztendők sugalmaztak:

„Közel van az ember a földhöz, ha mélyen meghajol érzi, innen vétetett. Felegye-
nesedve és az égre tekintve a lélek spirál felfelé vonzza. A teremtő Isten dicsérete a 
földbe vesző és az ég felé ki-kikacsintó ember belső békéjét, sorsának egyetemes rendjét 
hozhatja el. Ennek a megvalósításának az édes vágyától hajtva teszünk most esküvést, 
hogy mind azt a jót, amit a teremtett világból Isten dicsőségére megismertünk, el nem 
hallgatjuk, hanem hálaadással mindenkinek átadjuk. Így legyen!”
           A 2015. szeptemberében beadott pályázat címében és tartalmában is reflektál 
az előző anyagra és sokban korrigálja a korábbi feltevéseket. A „Hegyen épült paplak 
realistább víziókkal” c. dolgozat második fejezetében ez is olvasható:
       „Alapvetően azt feltételeztük, hogy a gyülekezet büszke lesz és öntudatában 
megerősödik az Ökogyülekezeti cím és díj elnyerésével. Motiváló tényezőnek gon-
doltuk, méghozzá az egyéni életvezetésüket tekintve. Azonban a gyülekezet elége-
dett volt a régi, szimpla egyházi életével, s most ezt valami megzavarta. Nem hittük 
volna, hogy ellenkező hatást érünk el ennek a „régi-új” felfogásnak az integrálásá-
val. Skóciában azok a gyülekezetek pironkodnak, akik még nem tettek a teremtés-
védelem ügyéért. Nálunk ez fordítva lenne? Esetleg az hat ijesztően, hogy ökogyü-
lekezetnek lenni nem csak kiváltság, de feladatokkal is jár? Fel kell nőnünk hozzá?”

3. Jézus az örökségen marakodó testvérpárnak így szólt: „Ember, ki tett en-
gem bíróvá vagy osztóvá közöttetek?” (Lk 12:14) Nem érzem feljogosítva magam 
arra, hogy ítéletet alkossak. Se összehasonlítási alapom – nem éltem lelkészként 
máshol –, se időbeli távolságom nincs a történésektől. Ítéletet, értékelést az eljö-
vendő mond felettünk, kinek saruja szíját sem vagyok méltó érinteni. A szószék, 
a szóvivő, a beszélő, az ügy hivatalos képviselője szemszögéből látom, élem meg a 
gyülekezet épülését/erodálását. Annyi különböző féle kép él a gyülekezet tagjai-
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ban a telkibányai reformátusságról. A régi élet képei melyek fátyolosan, barnított 
kópián, lassított felvételként keverednek a jelen fájdalmasan rohanó, kiüresedő 
életérzésével. Minden korosztálynak más lehet a lelkészideálja, eltérő kegyességű 
és tartalmú igehirdetéseken cseperedett a hite. Mindenki mást értékel, akceptál 
a gyülekezeti, lelkipásztori szolgálatban. Mindenkinek más mennyiségű/milyen-
ségű hajtóanyagra, lelki öblögetésre, bűnbánatra, elcsendesedésre van szüksége. 
Nem kívánok mindent a viszonylagosság kategóriájába utalni, de mindenképpen 
hordozom magam a segédlelkészi évem egyik beszélgetését Győri István profesz-
szor úrral. Valószínűleg kereste azokat a gondolatokat, muníciókat, amiket a lelké-
szi szolgálat értelmezése és az önértelmezés folyamatában segítheti a gyülekezetbe 
indulókat. Az volt a tézise, hogy a lelkészi munkát nem lehet úgy értékelni és úgy 
tekinteni, mint egyéb más hivatást. Nincsenek benne olyan jellegű összehason-
lítható mértékegységek, mint mondjuk a futószalagon legördülő késztermékek 
esetében. Ezzel azt akarta elültetni bennünk, hogy ne a világ mennyiségcentri-
kus gyakorlatát akarjuk a saját hivatásunkra erőszakolni. Jelen esetben azt mond-
hatnánk a számok tekintetében, hogy a gyülekezet választói névjegyzékben és a 
templomban kevesebben vannak, a halotti anyakönyvben és a temetőben pedig 
többen, mint 15 évvel ezelőtt. Ha az anyagi forrásokat vizsgáljuk, mert ugye ott 
is számokkal dolgozunk, azt jelenthetjük, hogy lényegesen több pénz áll a gyüle-
kezet rendelkezésére a pályázati forrásoknak köszönhetően, mint korábban. Ha 
a gyülekezet alkalmazásában állók létszámát nézzük, ott is határozott növekedés 
tapasztalható. Ha a heti rendszerességű alkalmak számát próbáljuk megolvasni, 
akkor ott az általános iskola megszűnése nagyban billent a mérlegen. Az pontosan 
8 alkalmat jelent és a kisifi kiesését. Az eredmények nem jogosítanak fel arra, hogy 
valamiféle mintát adjak, inkább most csak krónikásként ejtenék sebet a papíron.

Csillagok együttállása

Ennyi előfeltevés és tiszteletkör után lássunk olyan konkrétumokat, melyek a kö-
zösségépítés mikéntjét regélik el. Gyakran nehéz visszakövetni, hogy mi minek a 
következménye. Vannak látens, a háttérben meghúzódó tényezők. Viszont ebben 
az esetben igen konkrét és direkt történések indították el a teremtett világ iránti 
felelősség felélesztését a közösségben. A teremtésvédelem közösségépítő hatásának 
első szárnypróbálgatásai 2010-ben történetek meg Telkibányán. Öt közvetlen és 
közvetett hatást veszek számba, amelyek közrejátszottak az úton való elindulásban. 

1. Telkibányán egy nagyszerű általános iskola működött, aminek az igazgatója 
Bereczky Béla rendkívül erős elköteleződést mutatott a fentartható közösségek irá-
nyában. Először az Ökoiskolák Hálózatához csatlakozott a mozgalom magyarorszá-
gi elindulásakor, majd később pedig hivatásos közösségfejlesztővé képezte magát és 
a pedagógusi munkát erre váltotta fel. Ezzel az ökológiai és közösségi szemlélettel 
alakította a rá bízott iskola mindennapjait. Számára nem csak megoldandó felada-
tot jelentett az iskola szervezése és a tanítás, hanem azt kívánta sugározni az iskola 
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körül szerveződő munkatársak, pedagógusok, diákok, szülők, nagyszülők felé, ami 
a személyes életvezetési meggyőződése. A helyi általános iskolával és Bereczky Béla 
intézményvezetővel mind hivatalos formában, mind pedig magánemberként szoros 
együttműködésre törekedtünk.5

2. Telkibánya olyan környezeti adottságokkal rendelkezik, amelyek a legkereset-
tebb turisztikai célpontok közé emelik. A Károli család ideköltözésével a 30-as évek 
derekára egy 100 szolgáltatóból álló falusi vendéglátó brand épült ki, amit mintapro-
jektként reklámoztak és másoltak más települések.6 Ez fejlődik, épül, szépül a mai na-
pig. Az itt élők viszont talányosan kérdezgetik, hogy vajon miért jönnek ide a turisták?  
A helyiek számára ez a csodálatos vidék inkább az elzártságot, a rossz utakat, a leszaka-
dást, az alacsony béreket, a kiszolgáltatottságot jelenti. A hegyek, az erdők, a patakok 
nem a gyönyörködtetés, a regeneráció biztosítékai, hanem a gomba, a nyersanyag, a 
tűzifa, a vad, a hal lelőhelye, amelyek az élet fenntartását szolgálják. A környezeti adott-
ságok teremtettségének csak az egyik orcája fedte fel magát az itt élők előtt. 

3. 2008 őszén olvastam a Lelkipásztor c. Evangélikus Lelkészi Szakfolyóiratban Gáncs 
Péter tollából a szándékot, hogy be szeretnék vezetni gyülekezeteikbe a teremtésünnepet. 
Ezt erősítendő egy biblikus, teoretikus, és egyben praktikus teológiai tanulmányt adtak 
közre Lukas Vischertől. Mély nyomot hagytak bennem és nagyon megszívlelendőnek 
találtam sorait: „Amikor mostanában az ökológiai felelősségről van szó, könnyen kiala-
kulhat az az érzés, hogy ez egy új és ráadásul politikai feladat. Még mindig sok keresztyén 
előtt nem világos, hogy itt a keresztyén hittel kapcsolatos felszólításról van szó. Isten meg-
tagadásával egyenértékű az, ahogyan ma a teremtés ajándékait kezeljük.”7

4. 2010 tavaszán a Zempléni Múzsában olvastam Tusnády László írását Lélek-fé-
nyek címmel. Az olasz nyelv avatott szakértőjét, az irodalomtudomány kandidátusát 
sokszor hallgattam a Doktorok Kollégiumán és ezért különleges figyelmet szántam 
ismertetőjének. A Záradék című ifjúsági regényről így írt:

„a jövő igazi nagy biztosítéka az, hogy a természet és az ember meghasonlása 
véget ér. A világ új rendje érkezett el. A Mindent Mozgató a cselekvést, a 
tettet az emberre bízta, ráruházta, hogy a teremtés műve általa folytatódjék, 
de az ember a Gonosz rabja lett. Hosszú ideig nem volt, aki az élet menetét 
visszaterelné, visszavezérelné a helyes útra. Az ember boldogtalan, mert fel-
bontotta azt a szövetséget, amely közte, a növények, az állatok és a különféle 
anyagok között valaha létezett, a kizökkent világban végre rendet kell terem-
teni, mert immáron a pusztulás jelei mutatkoznak.”8

5  Bereczky Béla: Aranygombos Telkibánya – közösségfejlesztő szemmel 2005-2007, Parola 2007/3, 
3-13.

6  Károlyi Széchenyi Ilona, Gróf: Kileng az inga – Egy arisztokrata festőművész emlékiratai, Budapest, 
Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 2005, 53-56.

7  Vischer, Lukas: Gondolatok a teremtésünnep bevezetésének javaslatáról, Lelkipásztor, 83. évfolyam, 
2008/8-9, 325.

8  Tusnády László: Lélek fények, Zempléni Múzsa, 10. évfolyam, 2010/1, 93. 
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5. 2010-ben 20 temetés volt a gyülekezetben. Ebben az évben született első lá-
nyunk Zádorka. A feleségemmel eddig a szolgálatokat megosztottuk egymás között, de 
ebben az évben már egyedül vittem az ügyeket. Sok volt a léleknek a 20 gyászszertartás. 
Nyomasztott ez a sok-sok veszteség a gyülekezetben, akiket nem lehetett pótolni. Ez 
egy kis közösségben még erősebben érezteti hatását. A halálra egyetlen felelet látszott 
értelmesnek, ha szembe állítjuk vele az életet. A teremtett világ pezseg az élettől. Erre 
koncentrálva igyekeztünk a folyamatos gyász csapdájából kikeveredni. A teremtés azt 
üzeni, hogy Isten szereti az életet és annak a pártján áll. Jézus Krisztusban ezt az igazsá-
got újra megerősítette, felfrissítette és kiterjesztette az örök élet tartományába. 

Az első szárnypróbálgatás 2010 őszén, még egy kombinált alkalomként lett meg-
hirdetve.  A „Hittem, ezért írtam!” sorozat égisze alatt Teremtés ünnepét ültünk. Mind 
a két kezdeményezésnek megvolt a létjogosultsága és a későbbiekben hol önállóan, 
hol újra párban töltötték be közösségépítő szerepüket. Az első Teremtés ünnepének 
programja három elemből állt. Nyiri Péter bemutatta a Záradék c. ifjúsági regényt.9 
Kis-Gergely Márton szólaltatott meg koboz, citera és énekhangon olyan egyházi 
énekeket, amelyekben kifejezésre jut, hogy a teremtett világ miképp magasztalja Al-
kotóját. Végül bemutattuk azokat a pályaműveket, amelyet a helyi iskolás fiatalok 
készítettek. A három témakörben (Isten igéje a természetben, Ilyen volt – ilyen lett, 
A hely, ahol élünk) 28 pályamunka született.10

A kezdeményezés nem maradt visszhang nélkül. Három különböző helyről érke-
zett pozitív megerősítés. Bereczky Béla iskolaigazgató fejezte ki tetszését, mondván, 
hogy ez beillet volna akár egy ökoislolai programnak is. Dr. Viczián István geoló-
gus, a Pasaréti Református Gyülekezet presbitere, az MTA köztestületi tagja levélben 
gratulált és felajánlotta segítségét a további munkában. A harmadik megkeresés a 
Károli Gáspár Református Egyetem lelkészétől, dr. Kodácsy Tamástól érkezett. Ő is 
üdvözölte a kezdeményezést és szövetségesnek kért fel egy országos hálózat elindítá-
sához. Meglepő és váratlan volt ez a többszörös igen, egymástól független irányokból. 
Valószínűleg ez a próbálkozás egy lett volna a hosszú sorban, és elsüllyedt volna Tel-
kibánya napi valóságában, ha ilyen erejű szellemi haderő nem sorakozik fel mellette. 
Mondanom sem kell, hogy mind a három irányból a mai napig fennáll a támogatás 
és a teremtésvédelem ügyének közös képviselete. Mi több, ez a kezdet csak tovább 
bontakozott, fejlődött és kiteljesedett. 

Fogás a teremtésvédelem közösségi üggyé tételén 
Képzések, publikációk, tanulmányutak

Első megközelítésben szerettem volna jól csinálni, amivel foglalkozom. Egy hosszú 
tanulási folyamat kezdődött el. Egyáltalán nem éreztem úgy, hogy pontosan tudnám, 

9  Nyiri Péter: Záradék – Az ezüstfonál legendája, Sopron, Edition Nove, 2009. 
10  Szalay László Pál: „Erdők, hegyek, völgybe metszett terek, hirdetik, hogy alkotójuk nem az ember 

lehetett” – Teremtés Ünnepe Telkibányán, Reformátusok Lapja, LIV. évfolyam, 42. szám, 2010. októ-
ber 17.
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miben más a keresztyén környezetvédelem, mit a világi. Néhány epizódját villantom 
fel a hosszú sornak, ami segítségemre volt, hogy felvértezzem magam a témában. 
Akkor tudom biztos módon képviselni az ügyet és aktivizálni az embereket, ha mély-
ségeiben tisztába jövök a zászlóra tűzött üggyel.

A Magyaroroszági Református Egyházat képviselve harmadmagammal 2011-ben 
Skóciában jártam, ahol a kinti Ökogyülekezeti Mozgalom képviselőivel és gyülekeze-
teivel találkoztam. Közelről szemlélhettem, hogy ahol már egy évtizede foglalkoznak 
a teremtésvédelem ügyével, hová voltak képesek eljutni.11 Ugyanebben az évben a 
Ma & Holnap – A fenntartható fejlődés lapjának vallási rovatvezetője lettem és egy 
új rovattal is gazdagítottam a lapot. 2012-ben Scodnik Kinga laptulajdonos felkért, 
hogy egy készülő riportkönyv munkálatait segítsem, ami létrehívásának az inspirálója 
jómagam lehettem. A Zöldellő Egyház – Nyolc vallás a jövőért c. könyv szakmai lekto-
rálását végeztem, valamint a bevezető bibliai, irodalmi elmélkedést írhattam meg.12 
Turcsány Péter írótól meghívást kaptam a XI. Kárpát-medencei Keresztkötődések 
Konferenciára, hogy az egyházak ökotörekvéseit ismertessem a kormányzati részt-
vevőkkel.13 2013-ban a Confessio tematikus számmal jelentkezett (Felelősségünk 
a teremtett világért), ahová egy átfogó ökoteológiai esszét készítettem.14 2014-ben 
Észak-Írországban találkozhattam a belfasti Fitzroy Presbiterian Church öko-me-
nedzsmentjével és tapasztalatot cserélhettünk egymással.15 2015-ben a Barankovics 
Alapítvány egy szociáletikai könyv elkészítését határozta el. A könyv szerkesztői, Bir-
kás Antal és Bekefy Lajos felkértek, hogy a Gondoskodás a környezetről, klímaválság, 
ökoetika c. fejezetet Loksa Gábor egyetemi tanárral együtt készítsük el.16 2016-ban 
pedig bemutattuk egyrészt a Fasori Evangélikus Gimnáziumban és természetesen 
Telkibányán is.17 2016-ban előadhattam a Magyar Földtani Társulat Vándorgyűlé-
sén18 és abban az esztendőben az országos Ökogyülekezeti Konferencián is ökoteoló-
giai expozét tarthattam.19 

Hosszan lehetne sorolni, hogy milyen kisebb-nagyobb felkérések, lehetőségek se-
gítettek a folyamatos önképzésben. Ezek a kapcsolatok és ajtók, melyek megnyíltak, 

11  Szalay László Pál: Zöldellő egyház, Ma & Holnap – A fenntartható fejlődés lapja, 11. évfolyam, 
2011/2, 79-82.

12  Miltényi Kinga – Doró Viktória – Dékány Zsolt (szerk.): Zöldellő Egyház, Kisoroszi, Gandara Kft., 
2013. 

13  Turcsány Péter (szerk.): Nemzetek, nemzetiségek, vallások, Pomáz, Kráter Kiadó, 2012. 
14  Szalay László Pál: Hittel fordulva a kék bolygó felé, Confessio, 37. évfolyam, 2013/2, 39-50.
15  Szalay László Pál: A mi felelősségünk, tirek.hu, 2013. 12. 16. URL: http://tirek.hu/hir/mu-

tat/36502/ Utolsó letöltés: 2019. 03. 08.
16  Birkás Antal – Bekefy Lajos (szerk.): Napjaink dilemmái – Protestáns válaszok, Budapest, Baranko-

vics István Alapítvány, 2015. 
17  Szalay László Pál: Misszió, tudomány, művészet, tirek.hu, 2016. 07. 25. URL: http://tirek.hu/hir/

mutat/39827/ Utolsó letöltés: 2019. 03. 08.
18  Szalay László Pál: A tejjel és mézzel folyó föld – közelítések a bibliai jóléthez, in Unger Zoltán 

(szerk.): Föld és Ég, II. kötet, Budapest, Magyar Földtani Társulat, 2017. 
19  Szoták Orsolya: Hit és teremtésvédelem, reformatus.hu, 2016. 11. 23. URL: http://reformatus.hu/

mutat/13068/ Utolsó letöltés: 2019. 03. 08.
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mindig tartogattak valamit a telkibányai közösség számára. Tehát egy tágabb közös-
ségi beágyazódást szolgáltak, és közvetlen helyi visszacsatolással jártak. 

Teremtés ünnepének bevezetése

A közösség számára egy új alkalmat vezettünk be, ami korábban még nem volt. Ezzel 
nyertünk egy ünnepet, amikor újra összejönnek a hívek. 2010 őszétől mind a mai na-
pig tartjuk. Egyetlen évben sem maradt el. Sőt, sikerült az egy estés programot több 
esetben kitolni. Olyan Teremtés hete is összeállt, amikor öt külön programot ajánl-
hattunk az érdeklődőknek. A programokkal sikerült megszólítani a pedagógusokat, 
más felekezethez tartozókat, a fiatalokat és a közeli települések lakóit. A szervezett 
alkalmakon helyett kapott zenés est, koncert, előadás, termékbemutató, kirándulás, 
pályázat és annak bemutatása, vetélkedő, könyvbemutató stb. Olyan közismert sze-
mélyek is megfordultak a Teremtés ünnepén Telkibányán, mint Szabó Balázs, aki a 
2018-as Prima Primissima díjátadón eljátszhatta a Bájoló c. dalát, vagy mint Kiss Be-
nedek Máté, aki 2016-ban a Virtuózok komolyzenei tehetségkutató dobogósa volt.  
A Teremtés hetével átlagosan 50-80 embert tudtunk mozgósítani, 2018 őszén az egy 
napos alkalmon kb. 130-an voltunk együtt. 

Gyülekezeti pályázatok kiírása

2010-től folyamatosan írtunk ki pályázatokat vagy bekapcsolódtunk valamilyen kiírt 
ökogyülekezeti felhívásba. A pályázat képes még inkább bevonni az embereket a feltárni 
kívánt kérdéskörbe és ráveszi őket arra, hogy elgondolkodjanak a problémán saját megol-
dásokat keresve. Úgy tapasztaltuk, hogy erős aktivizáló hatással bír, és ezen keresztül jóval 
többet foglalkoznak az adott témával, mint ha csak egy szervezett alkalmon vennének részt. 

A következő hívószavakkal hirdettünk meg nyilvános pályázatokat: 2010-ben 
Isten igéje a természetben, 2011-ben Környezettudatos életmód és a Biblia útkeresztező-
dése, 2012-ben Jézus és a víz találkozása, 2014-ben a Szepsi Csombor Márton Álta-
lános Iskolával közösen Tavaszvarázs fotópályázat, 2015-ben a Kerékpáros prédikátor 
került sorra. Az első pályázat csupán a településre koncentrált. Az iskolás gyermekek 
készítettek pályamunkákat, de már akkor megmutatkozott, hogy mennyire színes, 
változatos feldolgozások születnek. Rajz, mese, vers, esszé feldolgozásokban érkez-
tek az első művek. A 2011-es kiírás fantasztikus meglepetéseket hozott. Már nem 
csak helyből, hanem az ország, sőt a Kárpát-medence különböző szegleteiben élőket 
szintén megihlette ez a téma. S lassan már több külsős pályamunka érkezett, mint 
helyi. Történt ez annak ellenére, hogy olyan óriási díjakat nem tudtunk felajánlani a 
résztvevőknek.  

Álljon most itt emlékeztetőül néhány idézet a pályázatra beadott munkákból: 

„Ő alkotott téged és engem is. Hegyet, völgyet, dombot, tengert is. A folyó-
kat, erdőket és a szép mezőket. Hat napon át alkotott, a hetediken megpi-
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hent. Tudjátok-e mi lett ezzel a szép világgal? Megvan-e még most is, vagy 
csak a múlté már? Megvan az még most is, csak lepel fedi.”20 – így hangzott 
egy gimnazista diák gitáros dalának részlete, amit a pályázatra írt, aki időköz-
ben Károli Gáspár Református Egyetem teológus hallgatója lett.

„Mindenki számára világossá válhatott tehát, hogy nagy feladatunk van, 
amit az Isten segítségével meghozott, jó döntéseink által, talán meg is valósít-
hatunk. Akkor talán nyugodtabbak lehetünk a mi kis bolygónk, szeretteink 
jövője felől. Talán állhatunk majd zöld lombú fák árnyékában, hűsölhetünk 
tiszta vizű patakokban, és talán generációk ezrei nőhetnek fel úgy, hogy saját 
érzékszerveikkel tapasztalják meg mind azt a számtalan gyönyörűséget, amit 
nekünk még módunkban állt megcsodálni, és megőrizni számukra.”21

Ezekkel a gondolatokkal zárta esszéjét a gyülekezetünk egyik aktív felnőtt 
tagja, aki azóta már presbiteri tisztséget tölt be a közösségben. 

„Kegyelmes Jó Atyám. – suttogta John. – Adj vizet szomjazó gyermekeidnek. Ha 
mocskos, nekünk az is jó. Ha csak egy csepp, nekünk megfelel. Itasd meg bárány-
káidat Drága Jó Édes Atyám. De ne a mi akaratunk legyen meg, hanem a Tied…
Ámen. – az Áment mindenki közösen mondta. Majd fáradtan kidőltünk, ki a fára, ki 
a földre. A szárasság már kaparta a torkom. Az erdő mélyén vagyunk… egy kiszáradt 
erdő mélyén. Még lennének fák, akkor a régi ősi módszerrel kicsavarhatnánk belőlük 
a levet. De az összes fa száradt, és korhadt. Órákig tartó nyöszörgés és lihegés után, 
egyszer csak Jason felkapta a fejét. Kérdőn néztünk rá.”22

Hasonló gondolatok vonulnak végig, mind a 9 sűrűn teleírt oldalon, egy 14 éves 
diáklánynak az elbeszélésén. Ezzel az írásával a Szöveggyár Műút szervezésében tartott 
irodalmi táborra nyert meghívást. 

A pályázatok között megtaláljuk a végidők muzsikáját, amit számítógépen kom-
ponált meg egy fiatal, aki azt a végszót tette hozzá: „Ilyen zenék fognak szólni majd a 
rádióban”. Egy másik csapat a végidők divatját hozta össze szemétből és próbababán 
állította ki. Indoklásukban így érvelnek: 

„… a végidőkben nem lesz alkalmas anyag a ruhák készítéséhez. A pusztuló 
természet már nem tudja biztosítani a szükséges anyagokat a divat újítása-
ihoz. De a női nem megőrizte alapvető tulajdonságait – a hiúságát – és to-
vábbra is törekszik arra, hogy a „rongyok” helyett divatosan öltözködjön. 
Minden rendelkezésre álló anyagot felhasználnak – nem szégyellve a kukák 
tartalmának felderítését. Felhasználják a régi maradványokat, hulladékokat 
és abból próbálnak divatot teremteni.”23

20  Czikó Györgyi: Mi lett veled? (gitáros dal), kézirat, 2011. 
21  Kovács Zsolt: Az elképzelhetetlen, kézirat, 2011. 
22  Magyar Dorottya: Az elveszett bárány, kézirat, 2011.
23  Turi Helga – Kuti Dominika: Végidők divatja, kézirat, 2011. 
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A pályázatok bevonták a helyi fiatalokat és felnőtteket, megmozgattak pl. hajdúnáná-
si és encsi diákokat, amatőr és hivatásos írókat. A Jézus és a víz találkozása pályázatra 
még Miskolcról gimnáziumi tanárok is nyújtottak be prózát, illetve kaptunk Buda-
pestről egy videoklipet a víz felbecsülhetetlen értékéről. Külön közösségépítő ered-
ményként tekintettünk arra, hogy a pályázatok kiírásánál, elbírálásánál több esetben 
sikerült bevonni a helyi iskola pedagógusait is.

 A másik különösen is mozgósító pályázati terep az Ökogyülekezeti Tanács által kiírt 
„Nézzétek az ég madarait” komplex pályázat, ahová a gyülekezetünk benevezett. 2013-ban 
és 2014-ben nagyon lelkesen foglalkoztunk gyülekezeti szinten madáretető készítéssel. 
Gyermekek és felnőttek egyaránt nekiláttak ennek az elfoglaltságnak. Nagyon sok alka-
lommal jöttünk össze tervezni, alapanyagokat összeszedni, barkácsolni, festeni. Az első 
évben kb. 10-en ügyködtünk rajta24, a második évben pedig ennek a dupláját értük el.25 
Az országosan meghirdetett versenyben 2013-ban a második, 2014-ben pedig az első 
díjat hoztunk el a projektünkkel.26 A 2014-es tevékenységünkről kisfilm készült, amit 
bemutattak a díjátadó alkalmon.27 A beérkezett pályázatok és a gyülekezet madáretetős 
projektjei mind feltöltésre kerültek a gyülekezet honlapjára, ami a Tiszáninneni Reformá-
tus Egyházkerület hivatalos honlapjának (tirek.hu) az oldaláról érhető el. 

Gyümölcsfák a papkertbe program

A Jövő Nemzedékének Országgyűlési Biztosának a honlapján az utolsó sajtóközle-
ménynek ez a címe: Az első evangélikus gyümölcsöskert átadásáról.28 Azóta ez a po-
zíció megszűnt, de Fülöp Sándor terve akkor elindulhatott és mára több mint 160 
kert létesült ebből a kezdeményezésből. Ezek közül az egyik a telkibányai református 
parókia udvarán lett kialakítva. 

Molnár Sándor lelkipásztor elődünk rengeteget küzdött az elvaduló parókiaud-
varral. Mások elbeszélései szerint többször Nagy Pál akkori gondnokkal kettesben 
kaszáltak. Sajnos ebben mi is szereztünk tapasztalatokat. Azt, hogy mennyire hiá-
nyoztak a feltételek a zöldterületek karbantartásához, jól illusztrálja, hogy az első 
presbiteri ülésünkön felrótták, hogy az elődünk az egyház pénzén vásárolt egy 10.000 
Ft-os, elektromos fűnyírót. Az a gép maximum a ház előtti udvar lenyírására volt 
alkalmas, de semmi egyébre. Ezen a gépen kívül 2004-es ideköltözésünk idején sem-
milyen kertészeti eszközzel nem rendelkezett a gyülekezet. 

24  Kovács Zsolt: Felelősség és gondoskodás, tirek.hu, 2012. 12. 18. URL: http://tirek.hu/hir/mu-
tat/35167/ Utolsó letöltés: 2019. 03. 08.

25  Szalay László Pál: Madáretető a mindennapi betevőnek, tirek.hu, 2014. 02. 20. URL: http://tirek.
hu/hir/mutat/36734/ Utolsó letöltés: 2019. 03. 08.

26  Szalay László Pál: Mértéktartó konferencia Budahegyvidéken, reformatus.hu, 2014. 05. 05. URL: 
http://reformatus.hu/mutat/9601/ Utolsó letöltés: 2019. 03. 08.

27  Csontos Marianna: Nézzétek az ég madarait (kisfilm), URL: https://www.youtube.com/watch?-
time_continue=69&v=ucpO-5qWcrc Utolsó letöltés: 2019. 03. 08. 

28  Sajtóközlemény – Az első evangélikus gyümölcsöskert átadásáról, jno.hu, 2011. 12. 06. URL: http://
www.jno.hu/hu/?&menu=sajt2011&doc=sajto-111206 Utolsó letöltés: 2019. 03. 08.
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 A mi lelkészi szolgálatunk alatt, abban következetes volt Mecsei Mihály 
gondnok, hogy a temető kaszálása után a még kitartó kaszásokat beirányította 
a parókia udvarára és lekaszáltatta velük. Ezt évente kb. 2- 3 alakalommal tör-
tént, ami a temetőkert és az udvar rendbetartásához édeskevés volt. A temetőkert 
körül több mint fél kilóméternyi kerítés húzódik, a parókiaudvar is hasonló mé-
retekkel bír, majdnem egy holdnyi terület. Mindkettő egyenetlen, nagy szint-
különbségekkel, önjáró fűnyíróval nem gondozható. Az évek során próbáltuk 
az udvaron felhalmozódott sittet, szemétlerakatokat, kiszáradt fákat, kiöregedett 
gyümölcsöst rendezni. Nagyon nehezen ment. Akkor indult be egy kicsit, amikor 
kihirdettük, hogy őshonos gyümölcsöst telepítünk a kertbe. Erre a felhívásra két 
alkalommal is összejöttek többen tereprendezés címszó alatt. Így már fogadóké-
pes lett a kert, hogy csemetéket ültessünk. 

A történetet többször lejegyeztem, legutóbb 2017-ben jelent meg rövidebb válto-
zatban a Gyümölcsész fajtaismertető c. kiadványban.29 A teljes változat pedig a 2019 
februárjában bemutatott Telkibányai Református Bulletinben kapott helyet.30 A kö-
zösség építése szempontjából maga a kert és annak feladatai, illetve a keretszerződés-
ben vállalt kötelezettségek egy kis csapatot tudnak mozgósítani. Így a kert rendben 
van tartva és várjuk, hogy termőre forduljanak a fácskák. A kert rendezettsége egy 
szép bizonyságtétel kifelé. Amikor a vágyott állapotot elértük a kertben, megkér-
dezték az idegenek, hogy új lelkész van? Eljutottunk oda 2013-tól, a telepítés idő-
pontjától, hogy amikor 4 éves lett a gyümölcsös, már lelki alkalmat is szervezhettünk 
a helyszínre. Mi több, olyan esztétikus, időtálló táblák, lelki olvasmányok kerültek ki, 
melyek elmélyedésre, gondolkodásra, imádságra indítják az arra járókat. Az évenkénti, 
tavaszi, nyári gyümölcsész képzésekre mindig van egy kis csoportnyi jelentkező, akikkel 
elkirándulunk Tápiószelére, a Növényi Diverzitás Központba. 2017-ben a „Legszebb 
gyümölcsöskertek” versenyben a telkibányai parókiakert különdíjas lett. 2018-ban pe-
dig a „Gyümölcsfák a papkertbe” program egésze a nemzetközi Roman Juriga díjban 
részesült, amit az Európai Keresztyén Környezetvédelmi Hálózat (ECEN) ítélt oda. 

Testvérgyülekezeti kölcsönhatások

Az Ökögyülekezeti Mozgalomnak, a teremtésvédelmi elkötelezettségnek nagyon sokfé-
le hatása és hozadéka van. Mondhatjuk, hogy ezzel együtt lecseréltük a fénymásolópa-
pírt újrapapírra, vagy az alkalmainkon figyelünk, hogy ne műanyag pohárból szolgáljuk 
fel a háziszörpöt, de olyan mérvű változás is bekövetkezett, ami a kapcsolati hálónkat 
befolyásolta pozitívan. Kialakult egy testvérgyülekezti kapcsolat egy magyarországi kö-
zösséggel. Már két határon túli kapcsolatért hálát adhatott a közösség, de most sike-

29  Szalay László Pál: A reménység gyümölcsfái Telkibányán, in Szabó Tibor – Veres Emese 
(szerk.): Gyümölcsész fajtaismertető, Tápiószele, Növényi Diverzitás Központ, 2018, 217-
218.

30  Szalay László Pál: A reménység gyümölcsfái Telkibányán, Telkibányai Református Bulletin, Időszakos 
Kiadvány, 2019. február, 11-12. 
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rült a teremtésvédelem közös indítékával Hajdúnánást összekötni Telkibányával. Ezzel 
újabb alkalmak és találkozások jöttek létre mind a két gyülekezetben.  Éves szinten 1-2 
új alkalmat jelentett a kezdeményezés, amely hajdúnánási részről Kocsis Áron beosztott 
lelkész erőfeszítéseinek köszönhető. Ez a kapcsolat projektnapokkal, kirándulásokkal, 
táborozásokkal, gálaműsorral, vendégszolgálatokkal színesítette a gyülekezeti életet. 

Az észak-írországi testvérgyülekezeti kapcsolatba is új lendületet vitt az ökogyü-
lekezeti irányvonalunk. Egyrészt a Telkibányán tartott bibliatáborok témáját igye-
keztünk ebbe az irányba vinni. 2011-ben keresztyén ökológiai tábort tartottunk 
Csodálatos teremtés címen, amin több mint 100 fiatal vett részt.31 2012-ben szintén 
nagyvolumenű nyári tábor szerveződött az észak-írországi testvérgyülekezettel, ami 
két témát is feldolgozott. Egyrészt az olimpia kapcsán a bajnok szó bibliai értelmét, 
másrészt pedig az újra becsempészett teremtésvédelem gondolatát dolgoztuk fel.  
A bibliai hét összefoglaló címe „Ajándékba kaptad…” lett. A cím a világunkhoz való 
viszonyulásra és a 10 éves testvérgyülekezeti kapcsolatra is utalt.32

Mégis a legnagyobb eredményként azt a 2015-ös bangori székhellyel megrendezett 
Európai Uniós támogatással megvalósult tábort tartom, ahol 21 telkibányai és 20 ban-
gori fiatal foglalkozott 10 napig ökológiai kérdésekkel. A mi felelősségünk című projekt 
már nem csak a telkibányai gyülekezet gondolkozásában hagyott nyomot, hanem az 
észak-írek szintén elhatározták, hogy komolyabban fogják venni a saját gyülekezetük-
ben a bolygó állapotára vonatkozó teendőket és tanításokat. Nem csak mi tanulhattunk 
a szigetországi testvérektől, hanem ők is tőlünk.33

Elhalkuló fohász

Szeretném valahogy úgy berekeszteni a leírtakat, mint amikor egy zongoradarab 
utolsó hangja fokozatosan elveszíti erejét, s végül szertefoszlik. Mindezt viszont nem 
hiányként tapasztalja a hallgatóság, hanem teljességközeli állapotba jutnak. Valahogy 
úgy, ahogy Anna fohászkodott Silóban, bár az ajka mozgott, de csak az Úr hallotta 
könyörgését és teljesítette kérését. Talán csak Ő előtte lenne helyén mindez, amit 
ide körmöltem. Ő érzi, ismeri a szolgálat indíttatását, a szavak mögött meghúzódó 
tetteket, a gondolatok, imák, izmok megfeszülését, a résztvevők fogékonyságát és 
a teremtésvédelem jövőbeni foganatját. Töredékesnek, vázlatosnak, énközpontúnak, 
néhol terjengősnek, aránytalannak érzem, ami kikívánkozott belőlem. Ezzel együtt 
tudom, hogy helye van ezeknek a soroknak. Egyre több műhely/egyetem vizsgálja az 
egyházak és az ökológia kapcsolatát, adja ki szemináriumi, szakdolgozati, doktori ku-

31  Szalay László Pál: Wonderful Creation, reformatus.hu, 2011. 06. 23. URL: https://reformatus.hu/
mutat/wonderful-creation/?flavour=full Utolsó letöltés: 2019. 03. 08.

32  Szalay László Pál: Ajándékba kaptad ifjúsági tábor Telkibányán, tirek.hu, 2012. 07. 25. URL: http://
tirek.hu/hir/mutat/34613/ Utolsó letöltés ideje: 2019. 03. 08.

33  Szalay László Pál: A mi felelősségünk, URL: http://tirek.hu/hir/mutat/36502/ Utolsó letöltés ideje: 
2019. 03. 08.
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tatási iránynak. A kevés elérhető publikáció nem segíti a kiegyensúlyozott elemzést. 
Az egyházi körökben, főként az értelmiségiek között növekszik az információéhség 
a teremtésvédelem kérdésköre iránt. Azt is megkockáztatom, hogy ez a leirat vala-
miféle kiindulási pontként szolgál azok számára, akik megpróbálnák a gyülekezet-
szervezés zöld módiját. A leírt felsorolás bármily hosszúnak is tűnik, hiányos. Nem 
írtam a Föld napjáról, az Adj egy pihenőórát a Fölnek kezdeményezésről, a Párizsi 
Klímacsúcshoz kapcsolódó kerékpáros zarándoklatunkról, patakmedertisztításról és 
az ökoistentiszteltről. Pedig ezek úgyszintén a teremtésvédelem közösségszervező, ak-
tivizáló hatását példázzák. Mindegyikükben ott mocorog az érzékenyítés szándéka, az 
Alkotó iránti hódolat és a megőrzés, regenerálás mozdulata. Egyetlen feltétel legyen 
mindenkor szem előtt az ökogyülekezeti közösségszervezés folyamatában, hogy lelki 
megalapozással fogjunk hozzá. Soha ne legyen öncélú, földhöz ragadt indokokkal 
kitámasztott a kezdeményezésünk, hanem helyezzük mindig vertikális síkra. Az egy-
ház, a gyülekezetek tetteinek igazgatója az Istenre való figyelés, majd a vele együtt 
történő cselekvés legyen. Mózes megfogalmazásában: „Ha nem jön velünk a te orcád, 
akkor ne is vigyél tovább bennünket!” (II Móz 33:15) Újszövetségi olvasatban: „…a 
Fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az Atya; mert amit ő 
tesz, azt teszi a Fiú is, hozzá hasonló módon.” (Jn 5:19) A keresztyén ökológiát, a 
teremtésvédelem gyakorlatát nem emberektől, hanem közvetlenül a Szentírás útján 
az akaratát kinyilvánító Istentől kell tanuljuk. A licenc, a szándékaink érvényesítése, 
ne az általános megbecsülésből, a háttértapsból, a megsüvegelésből, a díjakból táp-
lálkozzon, hanem egyenesen fölülről, a legfelső boltív akusztikáján formálódva: „Te 
vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm.” (Mk 1:11)
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Abstract

Community Ways in a Rural Congregation from the Aspect of Creation 
Protection

In the Reformed Church of Hungary, the rediscovery of the protection of God’s cre-
ation started in an organized form in 2011. One of the first flagships where this work 
started, was the Reformed Church of Telkibánya. The congregation has joined the 
Eco-congregation and organizes its everyday life around eco-consciousness. In the 
last 10 years the community has put a great emphasis both on the physical realiza-
tion of it and the spiritual sensitization of the people. Many factors had to be present 
to make it really part of the congregational life and not only an infatuation. It is a 
special part of the community developing how the environmental protection in the 
congregation addresses the inhabitants of the village and the surrounding area. The 
community and the pastor have learned how to become an eco-congregation. New 
occasions have been introduced for this. The church building and the garden of the 
parish have been rehabilitated. A public-orchard has been planted. Applications were 
organized, for which not only local people joined, but there were applicants from the 
different parts of the country. The attitude shaping and the spiritual attitude modifi-
cation is organized on different levels. The effects of the creation protection program 
have generated measurable changes in the community.


